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                                                 A guerra pela água fica evidente 

MATÉRIA DE CAPA 

M 
uito se estuda e se fala 

sobre as guerras por re-
cursos naturais. Especial-

mente sobre a sempre 

“futura” guerra pela água. Porém, é 

considerado sempre como algo 

distante da realidade da maior parte 
da população. 

 Muitos acham que agora o 

importante primeiro é saber que 

essa disputa acontece em ano eleito-
ral. 

 A disputa pela captação de 

água no Rio Paraíba do Sul é antiga. 

Como o rio tem sua nascente em São 

Paulo, o governo paulista sempre 
tentou obter o direito de captar a 

água do rio para, juntamente com o        

futuro finalmente chegou, com a 

atual divulgação da disputa pela 
captação de água no Vale do Paraí-

ba por Rio de Janeiro e São Paulo. 

E erroneamente culpam a diminui-

ção brusca na precipitação na 

região do Cantareira (SP) como 
motivo. A sociedade precisa parar 

e refletir sobre esse entrave. O 
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Foto do Reservatório do Sistema Cantareira (SP). 
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Sistema Cantareira, abastecer (com 

sobras) todo o território de São 
Paulo. O entrave ocorre porque o rio, 

quando passa pelo território flumi-

nense, recebe a maior carga de 

sedimentos e poluição.  E além de ser 

o maior captador, é o maior tratador.
 Para se chegar ao cerne da 

questão é preciso, em um primeiro 

momento, desconsiderar o fato de 

que tanto Rio, São Paulo quanto 

Minas descarregam sua poluição 
neste rio há décadas. Foca-se então 

no abastecimento de água. O Rio de 

Janeiro consegue suprir a demanda 

de 75% da sua população enquanto 

São Paulo chega a quase 100% 
(dados da COPPE/UFRJ). Já nos anos 

90, a secretaria de meio ambiente 

paulista já discutia a propunha que 

medidas e obras fossem feitas para 

reduzir a diminuição da reserva e da 
vazão da água no Sistema Cantareira. 

E durante todos esses anos o gover-

no paulista nada fez. E se tratando de 

um recurso não renovável, em algum 

momento o limite chegaria. 
 Nesta primeira semana de 

Abril, o nível de água restante na 

reserva paulista chegou ao índice de 
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fluminense, é o ponto de maior fragi-

lidade deste sistema, sendo afetado 
diretamente caso haja a diminuição 

no abastecimento atual. Podendo, em 

um cenário pessimista, extinguir a 

cidade devido à necessidade da 

população migrar para outras regi-
ões com abastecimento de água. 

 O Rio de Janeiro precisa 

garantir a vazão mínima, pois, caso 

tudo continue como está, em 2030, a 

Bacia do Rio Paraíba do Sul não 
conseguirá abastecer nem mais o 

estado quanto menos outro de di-

mensões tão grandes e população de 

igual proporção. 
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13,2% de sua capacidade, a pior 

marca em toda a sua existência. E a 
culpa para isso não é só da falta de 

chuvas na região durante este último 

verão. Une-se a isto a falta de proje-

tos de prevenção e de melhoria de 

captação e uso do recurso ao longo 
de décadas, as mudanças climáticas 

e a diminuição progressiva do nível 

de armazenamento do sistema cau-

sado pelo consumo elevado e sem 

preocupação por parte das indús-
trias e da população. 

 Com a instalação deste 

momento caótico no abastecimento 

da população paulista, o governador 

Geraldo Alckmin (PSDB) propõe a 

transposição de água da Bacia do 

Paraíba do Sul para o Sistema 

Cantareira quando o nível deste 
estiver abaixo dos 35%%.  O gran-

de problema é que esta bacia aten-

de o Rio não somente no abasteci-

mento de água, mas na produção 

agrícola, na pesca e na geração de 
energia. Portanto, se essa transpo-

sição ocorrer, um sistema que já 

não é o ideal para o território 

fluminense passará a ser totalmen-

te ineficiente para a população 
afetando milhares de pessoas 

diretamente. 

 Um estudo preliminar 

realizado pelo Instituto Estadual de 

Ambiente (INEA) revelou que o 

município de Três Rios, no norte 

Reservatório do Sistema Cantareira (SP). 
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