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RESUMO 

 

Este artigo proporciona uma análise crítica de um importante conflito que teve palco no ano de 2014 envolvendo 

diretamente duas das maiores metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Os agentes envolvidos, a 

polêmica em torno do projeto de interligação, assim como as principais motivações em torno do conflito são 

abordados neste artigo à luz dos aspectos legais da Gestão de Recursos hídricos no Brasil ressaltando os 

instrumentos existentes e os principais obstáculos encontrados na sua resolução e no atendimento dos múltiplos 

interesses.  A solução encontrada, apesar de respeitadas as principais diretrizes da gestão integrada e ter sido 

considerada bem-sucedida, deixa à mostra a grande fragilidade existente no tocante dos mecanismos legais 

previstos para resolução de conflitos especialmente em casos de transposições, assim como a lacuna que ainda 

precisa ser preenchida a fim de atingir uma gestão de recursos hídricos mais eficiente e integrada através de um 

planejamento adequado.  
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I-INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos países com maior aporte de recursos hídricos no mundo. Contudo, sua distribuição não 

ocorre de maneira uniforme ao longo do território, o que aliado a fatores agravantes como redução no regime de 

precipitações e adensamento populacional pode levar certas regiões de maior vulnerabilidade hídrica a estados 

críticos em termos de abastecimento de água. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2015), as regiões 

hidrográficas banhadas pelo Atlântico, as quais concentram 45,5% da população do país, têm à disposição 

apenas 2,7% dos recursos hídricos brasileiros.  

A gestão dos recursos hídricos, conforme previsto pela Política Nacional de Recursos Hídricos, tem como 

unidade básica de gestão a bacia hidrográfica, sobrepondo-se ao conceito usual da divisão territorial político-

administrativa existente. Do ponto de vista do gerenciamento das águas, essa divisão é essencial para garantir um 

planejamento integrado e coerente ao longo de todo o corpo d’água. Todavia, há diversas bacias hidrográficas 

que cruzam mais de um Estado, o que pode levar a situações em que os interesses e necessidades individuais de 

cada Estado não estejam em consonância, o que dificulta o alinhamento dos planos, podendo originar situações 

de conflitos. 

Outros tipos de conflitos que podem ocorrer em relação ao uso da água são atribuídos a situações que gerem 

a falta deste recurso. Portanto, quando se fala em indisponibilidade ela pode ser tanto devido à qualidade, quando 

o nível de poluição inviabiliza o consumo da água ou sua utilização para uma determinada atividade, quanto 

devido à quantidade, quando ocorrem usos competitivos que impedem a utilização simultânea de usuários para 

fins diversos como abastecimento urbano e geração de energia hidrelétrica. Uma visão importante dentro da 

gestão de águas integrada é o entendimento de que o binômio quantidade – qualidade são indissociáveis, pois a 

deterioração na qualidade de água pode inviabilizar o seu uso para determinados fins, ainda que do ponto de 

vista quantitativo não haja limitações. (SETTI et al, 2001)  

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul tem uma área de drenagem de cerca de 55.500 km² estendendo-se 

por três Estados da região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O rio Paraíba Sul nasce pela união 

dos rios Paraibuna e Paraitinga na Serra da Bocaína em São Paulo, percorre uma extensão de 1.550 km até 

chegar à sua foz no norte do Estado fluminense no Município São João da Barra.  (COPPETEC, 2005). A bacia 

atende uma população de aproximadamente 14,2 milhões de pessoas, de acordo com estimativas do Comitê de 

Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Ela é especialmente relevante, pois 
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compreende duas das maiores metrópoles brasileiras atendendo a áreas industriais, agrícolas e urbanas com alta 

concentração populacional, sendo responsável por uma parcela considerável do seu abastecimento. Essa região 

tem, portanto, um enfoque especial devido à sua influência tanto política como econômica. A bacia já foi palco 

de outros conflitos decorrentes da dupla dominialidade dos seus rios. Após a instituição da cobrança pelo uso da 

água foi questionada a destinação da receita proveniente da cobrança sobre as águas transpostas para o rio 

Guandu, transposição essa realizada em 1955. O assunto foi abordado de maneira aprofundada nas teses de 

Carvalho (2005) e Novaes (2006).  

No contexto da forte crise hídrica vivenciada na região sudeste do país em 2014, um novo conflito aflorou 

após o anúncio da transposição de águas entre o Rio Jaguari, importante afluente do Rio Paraíba do Sul para o 

Sistema Altibainha- Cantareira pelo Governo de São Paulo. O projeto de construção não era exatamente uma 

novidade, pois já constava Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos hídricos para Macrometrópole Paulista 

emitido no ano de 2010, entre um de dez possíveis arranjos para aumento da captação de águas. Na época, a 

proposta do governo paulista enfrentou forte resistência especialmente do governo do Estado do Rio de Janeiro, 

sob a justificativa que a captação de água à montante poria em risco a segurança hídrica da região, que depende 

fortemente da bacia hidrográfica, e possivelmente agravaria ainda mais a deterioração da qualidade da água que 

chega a jusante no Estado fluminense.  

A resolução do conflito foi alcançado através da mediação do Supremo Tribunal Federal, com o acordo 

comum entre os representantes do três Estados, o Comitê  Integrado de Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, e 

pela ANA sendo favorável à construção mediante a implementação de novas regras de operação do sistema 

hidráulico da Bacia do Paraíba do Sul de forma  a garantir maior segurança hídrica. A obra teve início no ano de 

2015 e seu término é previsto para o segundo semestre de 2017. O projeto de interligação foi apresentado pela 

SABESP e previa um investimento inicial de R$555 milhões, contudo o custo total de implantação do 

empreendimento foi orçado em R$ 830 milhões de reais, segundo o Relatório de Impacto Ambiental solicitado 

pela SABESP. A análise da solução encontrada para o conflito mostrou que apesar de poder ser considerada 

bem-sucedida à primeira vista, deixa margem para um olhar mais crítico em relação à abordagem do problema. 

Movidos por interesses políticos, falta de planejamento os governos acabam por negligenciar alternativas que 

seriam mais eficientes do ponto de vista da gestão de recurso hídricos. 

 

II- OBJETIVO 

 

Este artigo tem como objetivo analisar criticamente o caso do conflito gerado pela interligação Jaguari-

Atibainha na bacia do Rio Paraíba do Sul sob a ótica dos aspectos da legislação brasileira. Portanto, visa 

identificar os envolvidos no conflito e nas tomadas de decisão, expor as raízes do problema assim como as 

consequências alegadas por cada parte envolvida no caso ou não da realização do projeto de interligação. E, 

finalmente, com base nestas informações pretende avaliar se a solução conforme previsto pela lei e quais as 

falhas e os acertos identificados no processo.  

 

III- MÉTODO 

  

i. Aspectos legais 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos instituída pela lei nº 9.433 em 1997 foi inspirada na legislação 

francesa e representou um importante avanço no âmbito da gestão ambiental na direção da implementação de 

modelos de gestão cooperativos. Na década de 90, a tônica da política a nível internacional era uma ótica 

integradora, muito influenciada por eventos internacionais como a ECO-92 e a publicação do Relatório 

Brundtland, e trazia consigo uma tendência descentralizadora, incluindo novos atores neste cenário, como 

agentes privados e a sociedade civil, assim como novos instrumentos de gestão ambiental. (MAGRINI, 2001) 

Todos esses conceitos podem ser observados na legislação de recursos hídricos implementada no Brasil, que 

institui a criação de um modelo sistêmico de integração participativa e gestão compartilhada, utilizando–se do 

conceito de bacia hidrográfica como unidade de gestão.  Dentre suas principais diretrizes, destaca-se o conceito 

de que a água é um bem de domínio público, que deve ser entendida como um recurso natural limitado e dotado 

de valor econômico. Outro ponto relevante foi a instituição de instrumentos econômicos como a outorga dos 

direitos de uso e a cobrança pelo uso de recursos hídricos com objetivo de assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos de água e sinalizar o valor real da água, incentivando seu uso racional respectivamente.  

A lei prevê ainda o uso múltiplo da água, isto é, visando o atendimento integrado de diferentes usos sendo 

eles consuntivos, como abastecimento urbano ou irrigação, ou não consuntivos, como potencial hidrelétrico para 



 

3  

 

geração de energia, ou navegação. O uso múltiplo da água deve ser garantido através de uma gestão integrada 

eficaz, contudo respeitando, dentre outros fundamentos presentes no artigo 1º da referente lei, o disposto abaixo: 

 
 “Art. 1º (...) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação 

de animais;” 
 

Setti et al  (2001) apontam a dificuldade  de caráter gerencial e a complexidade do ponto de vista político e 

institucional como principais obstáculos para alcançar o objetivo do uso múltiplo integrado. Essa situação 

configura uma das principais causas originadoras de conflito, pois nem sempre a quantidade ou a qualidade de 

água presentes são adequadas ou suficientes para atender às demandas dos diferentes usos. (ANA, 2011) 

O processo de gestão integrada almeja descentralizar as decisões, tornando-o mais democrática ao aumentar 

a participação pública articulando as comunidades, os usuários da bacia e a Esfera pública, União e Estados e 

Municípios no processo de decisão e gerenciamento da bacia. Esse formato de gestão é realizado através dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas, que constituem órgãos colegiados com atribuições normativas, deliberativas e 

consultivas.  Na sua concepção original os comitês de bacia representam um espaço para solução de conflitos e 

estabelecimento de regras para os usos da água na bacia (ANA,2011) e dessa forma são responsáveis por arbitrar 

em primeira instância os conflitos relacionados aos recursos. Outra importante atribuição é a aprovação dos 

Planos de Recursos Hídricos da Bacia e das propostas da Agência de Água, as quais funcionam como um braço 

administrativo e executivo dos Comitês. (ANA, 2011) 

 Santilli (2001) apresenta críticas nesse contexto aos Planos de recursos hídricos, expondo que a elaboração 

dos planos por bacias hidrográficas poderia levar a concepções de planos com áreas ou unidades territoriais 

divergentes ou conflitantes, uma vez que o conceito da divisão política de Estados não deve se sobrepor ao de 

bacia hidrográfica, sendo esse mais um expoente da origem de conflitos.  

 A lei nº 9.433/97, portanto, não estabelece norma específica para casos de transposição de águas, mas 

fornece todos os instrumentos para negociação, participação e gestão democrática no caso de uma transposição. 

(CARVALHO, 2005). No caso de transposições envolvendo situações de dupla dominialidade, a lei prevê que: 

 
“Art. 4º A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse 

comum” 

 

Apesar de apresentar aspectos inovadores na gestão de águas, e disponibilizar instrumentos de gestão para 

solução de conflitos, a experiência mostra que frequentemente não foi suficiente quando há grandes interesses 

políticos conflitantes, o que geralmente foi presenciado nos casos de transposições. Foi necessário recorrer a 

instâncias superiores, como no caso do conflito abordado neste artigo. Experiências passadas como a ocorrida na 

Bacia de São Francisco e na própria Bacia do Paraíba do Sul mostram que ainda não existe um mecanismo 

consolidado para a resolução de conflitos devido à transposição de águas de maneira satisfatória.  

 

ii. O sistema Paraíba do Sul  

 

 O rio Paraíba do Sul nasce na serra da Bocaina no Estado de São Paulo e deságua ao norte do Estado do Rio 

de Janeiro sistema Paraíba do Sul compreende 184 municípios, sendo 39 do Estado de São Paulo, 57 do Rio de 

Janeiro e 88 de Minas Gerais.  

Em relação ao uso da água, pode-se observar um uso múltiplo compartilhado entre usos consuntivos e não 

consuntivos. De maneira global, os principais usos de água na bacia são: abastecimento, diluição de esgotos, 

irrigação e geração de energia hidroelétrica e, em menor escala, há a pesca, aqüicultura, recreação, navegação, 

entre outros. (CEIVAP) Relativo aos usos consuntivos dos recursos hídricos observa-se que 82% são destinados 

à irrigação, enquanto 8% são destinados ao abastecimento humano, 3% para abastecimento animal e 7% para 

indústrias. (PSR, 2013) 

Conforme disposto na Constituição Federal, os rios que tem sua nascente e foz no mesmo Estado, são 

considerados de domínio estadual e aqueles que cruzam um ou mais Estados são de domínio federal. A figura 1 

mostra toda a extensão da bacia do Rio Paraíba do Sul, ilustrando sua delimitação territorial que ocupa áreas dos 

três Estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Mina Gerais.  É possível observar também na figura 1 a coexistência na 

bacia do Paraíba do Sul de águas classificadas como domínio tanto federal, quanto estadual. Segundo Novaes 

(2006) a questão da dupla dominialidade configura um desafio ainda não equacionado de maneira satisfatória no 

Brasil, obstruindo a implementação de forma articulada dos principais instrumentos de gestão.  
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Figura 1: Configuração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Fundação Coppetec, 2002, apud Novaes (2006))   

 
 

É interessante notar que já no final da década de 1970 foi criado de forma pioneira o Comitê Executivo de 

Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, cujo objetivo de cunho consultivo era sugestão 

de medidas de recuperação da bacia. (COPPETEC, 2006). A bacia do rio Paraíba do sul é uma das três do país 

que possuem um comitê de bacia integrado presentemente. Este modelo de comitê pressupõe o 

compartilhamento do poder e das responsabilidades sobre os usos das águas entre a União e os estados; em 

seguida, entre o comitê de bacia interestadual e os organismos criados para atender a demandas específicas nas 

sub-bacias. (ANA,2011). O Comitê Integrado da Bacia Hidrográfica da Bacia do Paraíba do Sul (CEIVAP) foi o 

único comitê existente anterior à criação da lei, criado em 1996. O CEIVAP atualmente é composto por 35% por 

entidades do governo incluindo união e estados e municípios, 25% Organizações civis e 40% usuários.  

 

IV- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

i. O conflito  

 

A origem do conflito deveu-se, em primeira análise, à combinação de dois fatores. O primeiro trata-se da 

forte crise hídrica vivida em 2014 consequente de um regime pluviométrico atipicamente baixo, que afetou de 

maneira arrebatadora o Estado, em especial o Sistema Cantareira que atingiu um ponto extremamente crítico, 

chegando aos menores níveis históricos do sistema. O segundo fator é a forte dependência do Estado do Rio de 

Janeiro do sistema Paraíba do Sul, o qual representa uma das únicas opções de abastecimento do Estado. A 

Tabela 1 apresenta uma breve comparação entre a relevância da bacia para cada um dos Estados, mostrando que 

a maior parte da água da bacia vai para o Rio de Janeiro (66%) seguido de longe, de São Paulo (24%) e por 

último (10%) Minas Gerais e deixa claro o motivo da dependência da Bacia do Paraíba do Sul, pois esta ocupa 

mais da metade de seu território e abastece 12,3 milhões de pessoas, quase 75% da quantidade de habitantes do 

município do Rio de Janeiro.  

 
Tabela 1: Dados da bacia Paraíba do Sul para Rio de Janeiro e São Paulo 

Dados São Paulo¹ Rio de Janeiro¹ 

Nº Habitantes 45,2 milhões 16,5 milhões 

Consumo diário de água 161 litros 244 litros 

Nº de municípios na Bacia Paraíba do Sul 39 57 

Área coberta pela  

Bacia Paraíba do Sul 

6% 62% 

Água para consumo do Sistema Paraíba do 

Sul² 

24% 66% 

 

População abastecida pelo Sistema Paraíba 

do Sul 

5,3 milhões³ 12,3 milhões 

 
¹ Valores para os Municípios de SP e RJ do ano de 2016 
² Porcentual de água do sistema consumida por cada Estado (MG10%) 

³Valor de pessoas abastecidas pelo Sistema Cantareira em 2014  
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Um olhar mais cuidadoso sobre as origens do problema leva a crer que o conflito poderia ser evitado, pois a 

situação de vulnerabilidade hídrica em ambos os Estados já é conhecida de longa data e, portanto, se houvesse 

uma gestão realmente eficiente poderia prever e preparar-se para que a situação não atingisse tal ponto. 

 Dentre os dados da tabela, outro valor salta aos olhos, mostrando um consumo per capita elevado no Rio de 

Janeiro. Os 244 litros diários por habitante, ultrapassam o valor de referência da ONU, que estabelece um valor 

de 110 litros diários como suficiente para atender às necessidades básicas de um indivíduo. São Paulo por sua 

vez, chama atenção por seu contingente populacional quase três vezes superior ao Rio de Janeiro. 

Para entender mais claramente como esses fatores estão conectados, e como a interligação feita em São 

Paulo poderia afetar o Rio de Janeiro é necessário um entendimento superficial da hidrologia da bacia, o que 

pode ser facilitado a partir da observação da figura 2 abaixo. Conforme já mencionado a bacia do Paraíba do Sul 

é caracterizado por um uso múltiplo de sua água, o que está representado na figura 2, onde podem ser vistos os 

principais reservatórios e as usinas hidrelétricas presentes no sistema.  

 
Figura 2: Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP, 2017) 

  

 

 

O Sistema Cantareira é composto pelos reservatórios de Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Altibainha, Paiva 

Castro e Águas Claras que se encontram em níveis descrescentes na ordem respectiva com exceção de Águas 

Claras que se situa numa cota mais elevada ao final após a elevatória Santa Inês na Serra da Cantareira. Todas as 

represas são interligadas por túneis e sua capacidade total de armazenamento é de 1.459 milhões de m³. (ANA, 

2014). As águas que chegam até o reservatório de Águas Claras são tratadas pela Estação de Tratamento de 

Água Guaraú, tendo como finalidade o abastecimento de cerca de 45% da Região Metropolitana de São Paulo. 

(ANA, 2014) 

O rio Jaguari é de domínio federal, pertencente à bacia do rio do Paraíba do Sul, enquanto o rio Atibainha é 

um rio de domínio estadual sob administração do Estado de São Paulo. A interligação consistia em uma adutora 

de 13,4 km de extensão entre os rios Jaguari e Atibainha com o objetivo de captar um volume adicional de 5,13 

m²/s chegando a um máximo de 8,5 m³/s para o conjunto de reservatórios que forma o Sistema Cantareira.  

O abastecimento público da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por sua vez, é quase todo suprido pelo 

rio Guandu. Na usina hidrelétrica da Light, a jusante de Santa Cecília, é feita a transposição da água, quando o 

Paraíba do Sul cede cerca de 60% de suas águas para o Guandu, através das canalizações forçadas das usinas. 

Essa transposição encontra as águas do rio Ribeirão das Lajes e desce para formar o Guandu e abastecer o Rio de 

Janeiro. além de possibilitar a geração de energia, a transposição permite o incremento significativo da vazão 

natural do rio Guandu. A captação média de 43 m3/s pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, a qual 

abastece mais de 80% da RMRJ, ou cerca de 9 milhões de pessoas (DRZ,2015) 

Atibainha 

Guandu 
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A infraestrutura hídrica vigente na época visava uma vazão afluente de 250 m³/s em Santa Cecília, no ponto 

da transposição para a Bacia do rio Guandu, sendo 160 m³/s para o Guandu e 90 m³/s para o Paraíba do Sul. Em 

situações hidrológicas adversas, era admitido um mínimo de 119 m³/s para a transposição para o Guandu e 71 

m³/s para o rio Paraíba do Sul na sua parte a jusante da barragem de Santa Cecília. (INEA, 2014) 

Finalmente, é possível então compreender que a transposição de águas do rio Jaguari para o rio Atibainha, 

visando aumento de captação de águas para o Sistema Cantareira reduziria a vazão à jusante do ponto da 

interligação. Como a retirada das águas transpostas para a bacia do rio Guandu encontra-se depois deste ponto, o 

déficit causado, especialmente em cenários de seca poderia alegadamente aumentar ainda mais o estresse hídrico 

na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Portanto para atender os interesses imediatos de abastecimento da 

Região Metropolitana de São Paulo, possivelmente colocando o Estado do Rio de Janeiro em uma situação de 

maior risco em relação à segurança hídrica.  

 

A figura 3 mostra graficamente a evolução da criticidade das chuvas no período de 2012 a 2014. No ano de 

2014, pode-se perceber uma grande área vermelha representando seca maior que 100 anos, agravando o estresse 

hídrico vivido no Estado de São Paulo. Apesar do período inicial de negação da crise e da necessidade de 

racionamento pelo governo de São Paulo, a situação atingiu patamares críticos, em especial no Sistema 

Cantareira.  A partir de maio de 2014 foi necessário recorrer à utilização primeira e a segunda etapa do volume 

morto do sistema, que representa o volume de água armazenado abaixo das comportas do reservatório. (ANA, 

2014) O caráter emergencial do panorama enfrentado gerou uma forte pressão da população exigindo uma 

mobilização do governo, cuja resposta, ou ao menos uma delas foi o anúncio da obra de construção do canal de 

interligação para transposição de águas do rio Paraíba do Sul, através de seu afluente Jaguari, para o sistema 

Cantareira. 
 

Figura 3: Criticidade das chuvas de 2012 a 2014 (ANA, 2014) 

 
 

 

Os principais argumentos em favor da realização do projeto foram em torno da importância desta adição 

diante da situação emergencial encontrada. Dentre outros argumentos, apontou-se o fato da vazão pretendida de 

captação da bacia do Paraíba do Sul ser relativamente pequena de aproximadamente 5m³/s o que corresponderia 

a 2% da vazão normal do rio 250 m³/s, alegando-se assim que os benefícios advindos em termos do 

abastecimento teriam impacto muito maior que da captação desta vazão. Todavia cabe lembrar que a vazão do 

rio Paraíba do Sul em épocas de estiagens e baixo regime de chuvas também decresce a valores menos que esse, 

aumentando este valor percentual, assim como a importância deste número. Outro argumento utilizado a favor 

do projeto foi a possibilidade da operação do duto de interligação em ambos os sentidos no futuro, de maneira 

que em condições pré-determinadas também pudesse enviar água do sistema Cantareira para o Jaguari. 

 

Os argumentos utilizados pelas autoridades fluminenses foram basicamente em relativos à questão de 

segurança hídrica. O Estado alegou, ainda, não ter sido comunicado oficialmente, de acordo com a nota técnica 

emitida pelo INEA DIGIT nº01A. A bacia do Paraíba do Sul abrange 62% da área estadual e abastece cerva de 

12,3 milhões de habitante, cerca de 75% da população total do Estado, sem contar com a água destinada à 

indústria e as atividades agrícolas de grande parte do Estado. (INEA, 2014) ficando evidente, portanto, conforme 

já mencionado a forte dependência do estado das águas desta bacia.  

Outro fator que gera esta dependência é a localização geográfica a jusante da interligação como visto 

anteriormente. As águas já chegam nos sistemas do rio com uma qualidade deteriorada, fazendo com que uma 

redução de vazão não só interfira na quantidade de água disponível, mas também piore ainda mais a qualidade da 

água que chega. 
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O órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota técnica nº01/A, tratando do assunto da 

proposta paulista de transposição de águas da Bacia do Paraíba do Sul  e a Segurança hídrica do Estado do Rio 

de Janeiro. Dentre as considerações finais pode-se destacar a importância da bacia do Paraíba do Sul como 

reserva hídrica estratégica par ao atendimento das próximas gerações assim como a importância da manutenção 

das regras operacionais atuais do Sistema de infraestrutura Hídrica da Bacia do Paraíba do Sul, para evitar 

problemas semelhantes aos surgidos durante as crises de 2001 e 2004. 

O plano Estadual de Recursos Hídricos também apontou uma situação de comprometimento de 73,6% da 

disponibilidade hídrica do Rio de Janeiro vigente em 2014, podendo chegar até 99,6% já em 2030 em cenários 

tendenciais. Esses dados indicaram que a tendência é de restrição hídrica no futuro, o que pode se agravar em 

situações de eventos de criticidade de escassez, como o vivenciado no ano de 2014. (DRZ, 2015) 

 

ii. Avaliação do Conflito  

 

A CEIVAP emitiu uma série de estudos sobre as transposições previstas no Plano Diretor de 

Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista (2010) culminando em um relatório final 

de avaliação dos Impactos de Novas Transposições de Vazão no Rio Paraíba do Sul emitido em 2013. Os 

estudos realizados pelo grupo técnico desenvolveram estudos de qualidade e modelagem hidrodinâmica em 

diferentes cenários desde a situação atual até projeções de demanda futura como o objetivo de identificação de 

trechos críticos em períodos de estiagem e dos impactos no que consiste a demanda e seus desdobramentos.  

Os resultados do relatório apontavam um quadro preocupante em relação à qualidade das águas já naquele 

momento, que poderia ser ainda mais prejudicado nas vazões de estiagem podendo acarretar em situações 

desfavoráveis de qualidade da água, condições de eutrofização ou surgimento de algas. Todavia as condições 

encontradas para as vazões simuladas com os cenários com e sem a transposição de vazões mostraram situações 

indesejáveis para qualidade da água. É pontuado que que apenas um pesado investimento em saneamento básico 

seria capaz de reverter este prognóstico. 

Outra consequência prevista através das modelagens foi o aumento do alcance da cunha salina e o 

assoreamento próximo à foz, o que é prejudicial em especial ao polo industrial do Vale do Paraíba que não é 

adequado para utilização de águas salobras.  

A redução de vazão também seria responsável por mudanças na operação das usinas do sistema do Paraíba 

gerando uma perda energética, que poderia chegar até 4,2% (R$ 20 milhões/ano), não incluindo os custos 

adicionais de acionamento termelétricas, no caso da redução da geração de energia hidrelétrica.  

O parecer do comitê à época, portanto, não foi favorável à implementação de novas transposições, por 

identificar que a situação em termos de qualidade em especial e quantidade já é sensível e, portanto, qualquer 

mudança, sobretudo durante estiagens mais severas seria preocupante, além de ressaltar que as perdas 

energéticas acarretadas seriam importantes, configurando-se uma desvantagem sob a perspectiva do uso múltiplo 

das águas.  

De maneira similar, a nota técnica do INEA em resposta à proposta paulista posicionou-se adversa à 

realização da transposição alegando ser necessário um aprofundamento do debate técnico sobre os impactos 

contemplando a participação de todos os comitês envolvidos. Dentre outros motivos similares aos apresentados 

anteriormente, foi pontuado que dentre os arranjos possíveis no Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos 

Hídricos para a Macrometrópole Paulista haveria outros que não envolvem a captação de águas da bacia do 

Paraíba do Sul, destacando ainda que o próprio estudo apresentado no plano aponta um outro arranjo como o 

mais favorável e que não prevê captação de água da Bacia do Rio Paraíba do Sul. O estudo também traz à tona a 

experiência já vivenciada no Estado no ano de 2004.  

Do ponto de vista técnico, portanto, foram demonstradas preocupações em torno de novas transposições 

desaconselhando este cenário. Há apreensão não só em termos quantitativos para atendimento da demanda 

hídrica, mas de forma especial aponta-se a criticidade da situação da qualidade das águas. Em termos de 

quantidade de água há, contudo, ainda outros pontos a serem considerados, que não dizem respeito diretamente a 

questão da transposição ou não.  

Se por um lado mostra-se uma preocupação muito forte com a garantia do atendimento às demandas futuras 

ou ao suprimento devido a condições climáticas adversas, por outro lado fica mascarada a falta de eficiência na 

gestão dos recursos hídricos. 

Um estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil em 2013 mapeou as perdas físicas e de faturamento por 

estado. O índice de perdas por faturamento total no Estado do Rio de Janeiro foi de 50,62%, enquanto o índice 

de perdas na distribuição foi de 30,82%. Em São Paulo, o cenário também não é muito melhor, apresentando 

32,10% de perdas de faturamento e 34,34% de perdas na distribuição.  
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Outro estudo demonstra que a redução das perdas físicas de água para 30%, apenas no Sistema Guandu, até 

o ano de 2030, permitiria um economia de aproximadamente 6 m³/s de água, equivalente ao abastecimento de 

uma população de 1,7 milhões de habitantes. Para todo o estado essa economia será da ordem de 7 m³/s, 

correspondente ao abastecimento de aproximadamente 2 milhões de habitantes (COPPETEC, 2013)  

O maior problema enfrentado pelo abastecimento de água no Rio não é necessariamente a oferta, mas sim a 

poluição das águas que chegam por meio do sistema Guandu, principal fonte de água da Região Metropolitana. 

Tal fato pode ser embasado pelas fortes recomendações dos estudos realizados tanto pelo CEIVAP, quanto pelo 

INEA que mostraram ser imprescindível ações visando melhoria da qualidade das águas.  

A estratégia comumente adotada pelo governo como resposta aos problemas gerados de vulnerabilidade 

hídrica é a atuação pelo lado da oferta. São anunciadas obras que vão buscar água cada vez mais longe para 

garantir o abastecimento da população. Nesse contexto, outros componentes da causa real do estresse hídrico 

como as perdas na distribuição e a poluição das águas acabam sendo negligenciadas. 

A atuação pelo lado da demanda, talvez por ser menos popular seja observada com menor frequência, 

contudo a gestão adequada da demanda é um fator importante para a obtenção de margem de folga operacional, 

o que possibilita a postergação de novos aportes. É primordial o planejamento de ações de racionalização de usos 

da água, assim como a redução da poluição dos rios Paraíba do Sul e Guandu, assim como, redução de perdas 

nos sistemas de abastecimento público, como única maneira eficaz de garantir a disponibilidade hídrica 

qualitativa e quantitativa no longo prazo. (COPPETEC, 2013) 

A solução de um conflito desta magnitude certamente não é simples, contudo a avaliação do mesmo aponta 

um caminho para uma série de ações que necessitam ser implementadas para evitar novas situações semelhantes.   

Sob o ponto de vista legal da solução de conflito, Carvalho (2005) aponta também a necessidade da reflexão 

sobre a possibilidade de, em casos de transposições, redefinir a unidade de gestão dos recursos hídricos de modo 

a contemplar o contexto geográfico/político e o hidrológico, afirmando que as deseconomias causadas a jusante, 

devido à transposição das águas deveriam ser adequadamente compensadas, de modo que os benefícios gerados 

pela sua utilização sejam compartilhados de maneira justa entre as duas bacias. 

 

 

iii. Solução do Conflito  

 

O conflito entre as partes só foi resolvido através da mediação da ANA sendo julgado no Supremo Tribunal 

Federal. Ainda em 2014, foi gerado um relatório conjunto por um Grupo técnico formado por representantes dos 

Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, CEIVAP e ANA, cujo parecer era favorável ao 

prosseguimento do projeto. O relatório concluiu que havia viabilidade hidrológica, desde que fossem 

implementadas novas regras de operação ao sistema hidráulico da Bacia do rio Paraíba do Sul para propiciar 

maior segurança hídrica. Caso necessário ao atendimento das restrições de descargas mínimas seria autorizado o 

reservatório de Paraibuna a operar a níveis inferiores ao mínimo normal.   

As novas regras foram pactuadas através da resolução nº 700 (25/05/2014), além de reduzir o limite mínimo 

de vazão afluente à barragem de Santa Cecília, no rio Paraíba do sul de seus originais 190m³/s para 173 m³/s 

estabelecendo as seguintes condições a serem observadas conforme o disposto abaixo: 

 
“(...) estabelece caber à ANA definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios (...) visando a garantir o 

uso múltiplo dos recursos hídricos (...) e que no caso de reservatórios de aproveitamento hidrelétricos a definição será 

efetuada em articulação com Operador Nacional do Sistema Elétrico” 

 

As novas regras de operação do Sistema Hidráulico da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, foi 

homologado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), em dezembro de 2015. Os termos do 

acordo constam da Resolução Conjunta nº 1.382 editada pela ANA, pelo Departamento de Águas e Energia 

Elétrica (DAEE), de São Paulo, pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) e pelo Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA), do Rio de Janeiro. A resolução foi publicada na seção 1 do Diário Oficial  nº 237, em 11 de 

dezembro de 2015. 

Dentre as conclusões do relatório conjunto emitido destaca-se a necessidade de um processo de pactuação 

envolvendo a União, os Estados MG, SP e RJ e os comitês de bacia hidrográfica buscando a sua recuperação de 

modo a garantir os usos múltiplos da água e evitar que novas estiagens venham a prejudicar a sua população. 

Assim como requer a criação de mecanismos para aumento da disponibilidade hídrica num horizonte de 20 anos.  

Há também a recomendação para viabilização de dois programas de investimentos para revitalização das 

bacias do rio Paraíba do Sul e Rio Guandu em articulação com governos municipais e com Comitês Estaduais. 
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 A obra teve início em janeiro de 2016 pela SABESP após a realização e aprovação do Estudo de 

Impacto ambiental (EIA/RIMA) pelo CONSEMA de São Paulo.  

 

V- CONCLUSÕES  

 

Os crescimentos econômico e populacional geram uma maior pressão cada vez maior sobre os recursos 

hídricos. Esse crescente consumo devido ao aumento da complexidade e diversificação das atividades antrópicas 

encontrou no uso múltiplo integrado uma solução apaziguadora que visa a atender concomitantemente os 

diversos interesses de uso da água. Contudo, analisando o histórico brasileiro podem ser vistos exemplos de 

como a falta de planejamento e gestão tem colocado em risco os usos múltiplos da água (ANA, 2011), tendo 

novamente um exemplo disto o caso estudado neste artigo. 

A configuração administrativa adotada pela legislação brasileira apresenta inúmeras vantagens para o 

gerenciamento adequado dos corpos hídricos, contudo por se contrapor à divisão territorial usual tem gerado 

conflitos, especialmente no caso de transposições em bacias hidrográficas, como a Bacia do Paraíba do Sul, que 

possuem rios de domínio federal e estadual. Apesar da existência do Comitê Integrado de Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) e deste ser um dos comitês mais articulados no âmbito nacional, foi perceptível a 

falha na resolução do conflito nesta esfera, sendo necessário recorrer à última instância do poder judiciário para 

intermediação e resolução do conflito. Esse evento, aliado a outros conflitos de caráter similar ocorridos, 

mostram que ainda é uma ferramenta frágil como mecanismo estratégico e precisa ser fortalecido através da 

melhoria da integração entre bacias e dos planejamentos individuais.  

 O acordo pactuado entre os Estados e a ANA respeitou o fundamento previsto no 1º artigo da lei nº 

9.433/97, uma vez que respeitando o uso múltiplo da água priorizou o abastecimento humano. Da mesma forma 

foi realizado em conformidade com o artigo 4º articulando os Estados e a União.  

Contudo a gestão e os posicionamentos tanto do Estado de São Paulo quando do Rio de Janeiro no tocante à 

essa questão mostram como ainda há uma grande lacuna a ser preenchida na obtenção de um planejamento 

eficiente na gestão de águas. Por se tratarem de regiões fortemente urbanizadas e densamente povoadas, deve 

haver uma gestão intersetorial de recursos hídricos melhorando suas interfaces com saneamento, meio ambiente 

e uso do solo. No caso da solução, o fator qualidade da água foi aparentemente negligenciado, enquanto deveria 

ser igualmente relevante quanto à quantidade de água, pois o binômio quantidade e qualidade são indissociáveis, 

e torna-se especialmente relevante nesses casos onde há alto grau de poluição. Uma ação direcionada à melhoria 

da qualidade da água e avanço no tratamento dos efluentes poderia mostrar-se mais eficiente, uma vez que reduz 

a quantidade de água necessária na diluição de efluentes, aumentando também sua disponibilidade.  

 Além disso, da comprovada urgência da redução da poluição das águas, caberiam medidas de redução 

de perdas na distribuição e de faturamento visando um melhor gerenciamento dos recursos hídricos disponíveis.   

 O caráter emergencial da situação do Estado de São Paulo assim como a forte relevância econômica das 

regiões desempenhou uma forte influência de pressão política na solução do conflito, o que contradiz o caráter 

democrático do processo decisório, instituído pelo modelo de gestão compartilhada existente. A gestão da 

SABESP foi fortemente criticada pela falta de planejamento, e pelas ações de maior peso concentradas apenas no 

aumento da oferta e não também do lado da demanda. Enquanto o Rio de Janeiro, de forma similar apresenta 

uma falta de ação preventiva estratégica que poderia evitar o conflito, como também mostra uma urgente 

necessidade de melhoria na gestão dos recursos hídrica dada sua grande dependência da Bacia, reduzindo perdas 

e o consumo, de forma aproveitar melhor os seus recursos hídricos.  
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