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Resumo – A discussão sobre o abastecimento público de água está presente no cotidiano da 

população brasileira, assumindo maior destaque a partir de 2013. A chamada crise hídrica foi a 

expressão usada para evidenciar a situação crítica a que chegaram os sistemas de abastecimento de 

água das regiões metropolitanas do sudeste brasileiro, especialmente na cidade de São Paulo, maior 

metrópole do país. Foram levantadas muitas justificativas para a instalação de tal cenário, dentre 

elas o aquecimento global, a variabilidade climática e seus desdobramentos no ciclo hidrológico. 

Em um plano menos enfático e menos recorrente se conferiu responsabilidades às instâncias 

gerenciais nas esferas federal, estadual e municipal. O presente artigo analisa e discute tal quadro, 

procurando levantar aspectos críticos, os desdobramentos e consequências para a população e 

também os beneficiados que aproveitam das crises, quando interesses coletivos fundamentais estão 

em disputa. 
 

Palavras-Chave – Abastecimento hídrico público; Climatologia da pluviosidade; Impactos 

corporativos. 
 

 

THE WATER CRISIS VERIFIED BETWEEN 2013 AND 2015 AND THEIR 

CONSEQUENCES IN SÃO PAULO: THE HARMFUL AND THE 

BENEFICIARIES OF WATER MANAGEMENT 
 

Abstract – The discussion about public water supply is present in the daily life of the Brazilian 

population, assuming greater prominence after 2013. The so-called water crisis was the expression 

used to highlight the critical situation reached by the water supply systems of the metropolitan 

regions of the Southeast Brazil, especially in the city of São Paulo, the country's largest metropolis. 

Many justifications have been raised for the installation of such a scenario, among them global 

warming, climatic variability and its developments in the hydrological cycle. In a less emphatic and 

less recurrent plan, the federal, state and municipal levels of management were given 

responsibilities. This article analyzes and discusses this framework, trying to raise critical aspects, 

the consequences for the population and also the beneficiaries who take advantage of crises, when 

fundamental collective interests are in dispute. 
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INTRODUÇÃO 

O fornecimento de água para as cidades é essencial para a manutenção da rotina urbana. 

Assim, muitas tecnologias foram desenvolvidas para o suprimento de água ao longo do tempo. No 

ano de 312 A.C, por exemplo, verificou-se a construção do primeiro grande aqueduto romano, o 

Aqua Appia, com cerca de dezessete quilômetros de extensão, incluindo trechos subterrâneos, que é 

considerado um feito extraordinário de engenharia para a época (AZEVEDO NETTO et al, 1998). 

Atualmente não faltam soluções técnicas já provadas como eficazes para os mais diversos 

problemas de suprimento de água para as populações. Portanto, as crises relacionadas à escassez 

hídrica não padecem de falta de meios tecnológicos para serem sanadas. As tecnologias estão 

disponíveis em abundância aos gestores, além do embasamento teórico e empírico que remonta a 

mais de cinco mil anos de história registrada de planejamento e gestão do acesso à água.  

Há, também, cada vez mais pesquisas e dados disponíveis sobre a variabilidade climática e 

mudanças de comportamento dos sistemas hidrológicos naturais por causa de atividades 

antropogênicas. A análise dos dados disponíveis, bem como das atitudes tomadas pelos órgãos 

responsáveis pela gestão das águas no Brasil e representantes públicos é necessária para a 

compreensão deste tema de relevante importância e também dos seus reflexos na vida. 

 

CLIMATOLOGIA DA PLUVIOSIDADE E CHUVAS NO PERÍODO DA RECENTE CRISE 

HÍDRICA 
O abastecimento da região metropolitana de São Paulo-RMSP é responsabilidade do SIM - 

Sistema Integrado Metropolitano da Sabesp. Este sistema é composto por nove sistemas produtores: 

Alto e Baixo Cotia, Alto Tietê, Guarapiranga, Rio Claro, Rio Grande, Ribeirão da Estiva, Embu-

guaçu e Cantareira. Este último se tornou conhecido pela crítica situação a que foi submetido entre 

2013 e 2015. 

O mais importante manancial de fornecimento de recursos hídricos para a RMSP é o Sistema 

Cantareira, implantado em 1973 e responsável por fornecer água para mais de nove milhões de 

habitantes antes do período da crise (47% da RMSP e 65% da demanda da cidade de São Paulo). 

A média histórica de chuvas acumuladas anualmente no Sistema Cantareira é de 1551 mm. 

Na estação chuvosa de 2013/2014 o acumulado foi de pouco mais de 400 mm. Segundo a empresa 

responsável pelo abastecimento (Sabesp), no ano hidrológico compreendido entre outubro de 2013 

e setembro de 2014, auge da crise, houve uma redução das chuvas da ordem de 43% somente no 

sistema Cantareira (gráfico 1). 

Com a redução das chuvas sobre a região deste sistema, as vazões de seus principais afluentes 

foram drasticamente reduzidas, gerando um quadro de escassez hídrica. As médias mensais na série 

histórica de 1930 até 2015 indicam como sendo de julho a setembro os meses de menor vazão, 

sendo agosto o de menor média na série histórica com 24,2 m³/s. A média anual desta mesma série 

é 43,8 m³/s. As menores vazões mínimas encontradas em toda a série histórica estão compreendidas 

entre os anos de 2014 e 2015, com destaque para a menor média mínima mensal para o mês de 

julho de 2014, quando a vazão ao Sistema Cantareira chegou a 6,4 m³/s. 

No período compreendido entre agosto de 2013 a fevereiro de 2014, a chuva acumulada 

mensalmente ficou abaixo da média histórica do período, com destaque para agosto de 2013, onde 

choveu apenas 6 mm no mês inteiro. Neste período a crise já estava posta e a queda constante do 
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volume de água armazenado no Sistema Cantareira já era evidente. Para confirmar esta situação, 

observa-se que o nível do reservatório no final de janeiro de 2012 era de 75,7%. Na mesma data do 

ano seguinte este volume havia sido reduzido para 52,4%. 

 

 

Gráfico 1: Altura pluviométrica no Sistema Cantareira nas estações chuvosas de 2010/2011 a 2015/2016 

 

No final de outubro de 2013 o reservatório já tinha somente 37% de sua capacidade. Pelo 

quarto ano consecutivo o total de chuvas neste mês ficou abaixo da média histórica. Em 30 de 

janeiro de 2014 o volume havia caído para 22,4% e a chuva acumulada neste mês não passou de um 

terço da média histórica. Com a continuação da sequência de chuvas reduzidas, em maio de 2014 

foi necessário recorrer à chamada reserva técnica.  

Para conseguir ter acesso a esta parte do reservatório é necessário o uso de bombeamento. 

Obras emergenciais tiveram que ser feitas, caras e muitas vezes insuficientes. Paralelamente aos 

acontecimentos no Sistema Cantareira, os demais sistemas produtores estavam sendo pressionados e 

também tiveram recuo em seus reservatórios devido à sobrecarga que foram submetidos para 

compensar a vazão de retirada reduzida do Cantareira. 

No início de novembro de 2014, enquanto o Sistema Cantareira estava com 12,6%, incluído 

neste cálculo a reserva técnica, o Sistema Alto Tietê também sofria estiagem, tendo recebido em 

todo mês de outubro apenas 20,1 mm de chuva em sua área de drenagem e chegava a 6,8% de 

reserva. Em agosto de 2015 o Sistema Cantareira operava com o volume negativo de 13,7%. Na 

prática este valor indicava que o volume no reservatório era de 54% da reserva técnica que 

compreendia um total de 287,5 milhões de m³. 

O volume total da reserva técnica só foi recomposto no início de 2016. As chuvas nos 

primeiros meses deste ano foram próximas à média histórica, com exceção dos meses de abril e 

julho quando praticamente não ocorreram chuvas. A variação do regime de chuvas é algo real e 

normal, acontecendo com frequência significativa ao longo dos anos. O acompanhamento e análise 

das alturas acumuladas mensal ou anualmente são de suma importância.  
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A garantia das vazões em direção a sistemas como o do Cantareira é fundamental para a 

manutenção de seus níveis. Neste caso, o monitoramento referente à condição das matas ciliares, 

processos erosivos e controle do assoreamento deve fazer parte das preocupações dos gestores dos 

mananciais. Além disso, o controle das captações de água a montante dos reservatórios e a 

qualidade das águas na chegada até estes necessitam de grande atenção. 

 

MERCADO CONSUMIDOR E RESULTADOS FINANCEIROS DA EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RMSP 
A região RMSP é servida de água pela Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo - empresa criada pelo governo estadual em 1973 com posterior abertura de capital em 

1994, tornando-se empresa de economia mista e tendo o início das operações em bolsas de valores 

em 2002, simultaneamente na BOVESPA- Bolsa de Valores do Estado de São Paulo e na NYSE - 

Bolsa de Nova Iorque. 

A Sabesp é responsável pelo abastecimento de mais de 25 milhões de pessoas. É considerada 

uma das maiores empresas de saneamento do mundo em população atendida. Presta o serviço à 

capital do Estado e mais 364 municípios. Somente a RMSP é responsável por 69% das receitas da 

empresa. Possui parcerias com empresas de renome nacional e também atua internacionalmente na 

área de consultoria, com enfoque em planejamento e gestão comercial, financeira e operacional 

(SABESP, 2016). 

O capital acionário da SABESP em julho de 2016 estava distribuído entre o Estado de São 

Paulo (maior acionista e controlador com 50,3%) e demais ações sendo negociadas em bolsas, 

sendo 29,9% na bolsa brasileira e 19,8% na norte-americana. De acordo com a diretoria econômica 

e financeira da Sabesp o valor de mercado da empresa em junho de 2016 era de R$ 19,9 bilhões de 

reais, mais que o triplo de seu valor em 2002, que era de R$ 6,0 bilhões (início das negociações em 

bolsa). 

 No período compreendido entre janeiro de 2010 ao final do segundo trimestre de 2016 o 

volume de água faturado no atacado e varejo na RMSP foi de 7.377.700 milhões de m³ (SABESP, 

2016). Desse total, observou-se no ano de 2010 um volume de 1.119.100 milhões de m³, no ano de 

2011 o volume foi de 1.150.600 milhões de m³, no ano de 2012 alterou para 1.181.900 milhões de 

m³ em 2013, início da chamada crise hídrica atingiu o pico de 1.206.900 milhões de m³. Em 2014 o 

volume faturado reduziu para 1.072.400 milhões de m³, em 2015 foi de 1.084.300 milhões de m³ e 

no ano de 2016, até o final do primeiro semestre foram fornecidos 562.500 milhões de m³. 

A tarifação de fornecimento de água e tratamento de esgoto pela companhia é regulada pelo 

decreto nº 41.446 de 1996 que determina que as tarifas sejam definidas por ela própria, de acordo 

com critérios internos. Os reajustes praticados anualmente pela Sabesp no período de 2006 a 2013 

ficaram entre 4,05% em 2010 e 6,83 em 2011. Nos anos seguintes, com a deflagração da crise 

hídrica e com a consequente perda de arrecadação ocasionada pela redução do consumo, a tarifa 

avançou em 6,49% em dezembro de 2014, 15,24% em meados de junho de 2015 e no ano de 2016 

sofreram reajustes da ordem de 8,44%.  

O lucro líquido da Sabesp era de R$ 863 milhões de reais em 2008. Neste ano foi distribuído 

aos acionistas R$ 245 milhões de reais. No ano seguinte o lucro aumentou mais de 74% chegando a 

R$ 1,508 bilhão de reais com distribuição de dividendos da ordem de R$ 507 milhões de reais. Nos 
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ano de 2010 e 2011 os lucros líquidos foram respectivamente de R$ 1,630 bilhão e R$ 1,381 bilhão 

de reais. No ano anterior ao início da crise o lucro chegou a R$ 1,912 bilhão de reais com 

remuneração recorde para os acionistas, chegando a R$ 904 milhões de reais. 

O ano de 2013 também foi muito rentável para a empresa. Os lucros atingiram o maior valor 

desde 2002 batendo R$ 1,924 bilhão de reais e os dividendos distribuídos chegaram a R$ 536 

milhões de reais. Nos anos seguintes onde o auge da crise se instalou os lucros caíram 

drasticamente, reduzindo para R$ 903 milhões de reais e R$ 536 milhões de reais respectivamente 

em 2014 e 2015 com redução ao patamar do ano de 2008 quanto à distribuição de dividendos. No 

ano de 2016, com o reposicionamento tarifário e demais estratégias financeiras, no primeiro 

semestre os lucros alcançaram R$ 1,426 bilhão de reais e o lucro líquido total do ano de 2016 

chegou ao montante de R$ 2,947 bilhões de reais o que alavancou os dividendos dos acionistas a 

números equivalentes a 2012, o ano de maior remuneração, chegando a um total de R$ 823 milhões 

de reais como informa a companhia nas suas demonstrações financeiras. 

 

INVESTIMENTOS E PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

DA REDE METROPOLITANA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

As perdas de água no setor de saneamento brasileiro são extremamente graves. De acordo 

com estudo realizado em 2013 pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental a 

média de perdas de água pelas empresas de saneamento chega a 40%. Em algumas empresas são 

superiores a 60% como no caso da Companhia de Água e Esgoto do Amapá. Este elevado 

percentual de perdas compromete o faturamento das empresas, dificultando investimentos para o 

contínuo desenvolvimento e manutenção dos sistemas de distribuição e captação de água. 

As perdas nas redes de distribuição são consideradas em duas categorias. A perda real ocorre 

quando o desperdício acontece antes de chegar às unidades de consumo, ocorrendo nas redes. Já a 

perda aparente ocorre quando o volume utilizado pelo consumidor final não é computado pelos 

sistemas de medição e acontece devido a fraudes e erros de medição nos hidrômetros.  

Na RMSP os valores percentuais de perda de água no abastecimento estão abaixo da média 

nacional. Desde 2010 o índice de perda vem caindo. Neste ano estava em 34,51% do total de água 

produzida. Em 2014 este número foi reduzido para 31,40%. Apesar de continuar a ser elevado, o 

valor está dentro das metas do Plano Nacional de Saneamento Básico que, para o ano de 2018, 

prevê como meta para a Região Sudeste o percentual de 44% e de 36% para a média das demais 

regiões brasileiras. 

Em média entre 2011 e 2015 a rede de abastecimento da RMSP foi aumentada em 200 mil 

ligações ao ano, totalizando no período mais de um milhão de novas ligações gerando expressivo 

aumento do volume de água necessário para a adequada operação. Os números de ligações de novos 

usuários ao sistema de coleta de esgoto também sofreram incremento relevante no período. 

Paralelamente ao fornecimento de água, mais de um milhão de novas ligações de esgoto foram 

realizadas. 

No plano de investimento de 2013 a 2016, elaborado pela Sabesp, previam-se investimentos 

na coleta e tratamento de esgotos da ordem de 63%. Percebe-se redução gradativa da estimativa de 

recursos para produção de água, enquanto para distribuição e coleta de esgoto a estimativa seguia 

estável. O objetivo era a ampliação dos serviços buscando a universalização e, sobretudo, a inclusão 
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de novos clientes para a empresa visando o incremento de suas receitas. Dentro deste plano estavam 

previstos investimentos em abastecimento de água da ordem de R$ 1,0 bilhão de reais para o ano de 

2013 com redução gradativa até o ano de 2016 para R$ 784 milhões de reais. Para coleta e 

tratamento de esgotos o montante pouco oscilou no período, ficando na média em R$ 1,5 bilhão de 

reais planejado para serem investidos anualmente. 

 

CONCLUSÕES 

O grande beneficiado de toda essa situação foi o Estado de São Paulo, maior acionista da 

Sabesp. No período entre 2010 e 2015 foi agraciado com mais de R$ 1,3 bilhão de reais referentes à 

distribuição de dividendos, considerando o período pré-crise, crise e pós-crise. Além destes valores 

houve também o crescimento dos recebimentos por meios fiscais referentes às receitas do 

distribuidor de água no período juntamente com este acréscimo gerado pelos milhões de novos 

usuários. O valor recebido pelo Estado neste período é superior ao que estava previsto 

separadamente para ser investido em água e esgoto entre 2013 e 2016. 

Os demais acionistas foram na sequência os maiores beneficiados no período. Em 2012 houve 

muita comemoração na bolsa de valores de Nova Iorque, já que as ações completaram 10 anos de 

negociação por lá. Naquele ano os acionistas particulares, em conjunto com o maior acionista, 

foram contemplados com mais de R$ 904 milhões de reais em dividendos, valor equivalente ao que 

estava programado para ser investido em produção e distribuição para o ano seguinte. 

Outro ponto importante é a transferência de recursos para o exterior. Aproximadamente 20% 

das ações são negociadas nos Estados Unidos. O valor remetido para este país e seus beneficiários 

somam, entre 2008 e 2016, mais de R$ 754 milhões de reais. Este valor é maior que todos os 

valores previstos separadamente para investimento em produção, distribuição, coleta e tratamento 

de esgoto até 2015. 

O montante de investimentos emergenciais para o tratamento da crise bem como as políticas 

criadas no período, tais como bônus para economizar água refletiu as consequências da falta de 

planejamento para situações de crise como as que ocorreram. Investimentos em direção da 

universalização dos serviços foram descontinuados. A redução do lucro líquido refletiu gastos não 

esperados. Outro fator importante para a diminuição dos lucros foram os benefícios concedidos aos 

poupadores de água.  

O cidadão usuário de água foi exposto ao risco do desabastecimento durante todo o período e 

ainda foi forçado a recuar no uso da água em sua casa. A empresa passou a responsabilidade de seu 

não investimento para os ombros do cidadão e por meio de prêmios à redução de consumo tentou 

mitigar os malefícios de viver em constante crise de falta de água. Rodízios foram implantados em 

determinadas regiões, sobretudo as de periferia. Muitos desses rodízios deixavam bairros inteiros 

sem água por vários dias. Os rodízios só não foram ampliados por conta da precariedade das linhas 

de distribuição que não resistiriam a quedas e aumentos repentinos na pressão da água que poderia 

rompê-las e ocasionar prejuízos. 

O uso dos chamados volumes mortos ou reservas técnicas também foi bastante criticado, pois 

até então não se tinha chegado a níveis tão baixos na captação. A qualidade destas águas e também 

seu tratamento foram duramente questionados pela população e órgãos fiscalizadores. Atualmente 

os bônus para poupadores foram cortados. As tarifas sofreram aumentos de praticamente 30% desde 
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2014. As expectativas de lucro nos próximos anos prometem novos recordes e provavelmente a 

distribuição deste lucro seguirá o caminho já descrito anteriormente.  

Os dados referentes às chuvas do período da crise foram atípicos e em muitos casos realmente 

severos, porém em anos anteriores choveu mais do que a média. Historicamente é assim que 

funciona. Ora há concentração de chuvas em determinado período, ora as secas são acentuadas e 

novas abordagens na gestão dos recursos hídricos são necessárias.  

Os gestores dos recursos hídricos não podem apenas se justificar baseando-se na variabilidade 

climática, sendo que uma de suas tarefas é a de prever os investimentos futuros visando garantir o 

suprimento dentro das condições ideais para seus determinados fins. Dentro destas previsões devem 

constar também os cenários mais adversos e severos. Os estudos das séries históricas de 

pluviosidade representam o mecanismo mais importante para a possibilidade de descobrir a 

probabilidade destas variações e seus desdobramentos. 

Manter este assunto presente nas discussões da sociedade é fundamental para que esta tome 

consciência da importância desse tema para a vida cotidiana e ajude a fiscalizar todos os gestores e 

suas ações no que tange à administração dos recursos naturais, sobretudo os hídricos, já que estes 

são fundamentais para a vida no planeta Terra. 
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