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QUAL CRISE? 

Círculo Vicioso de Produção de Crise de Escassez 
de Recursos Hídricos 

• Outorgas acima do limite da disponibilidade hídrica 

• Obras superdimensionadas 

• Atividades não adequadas à vocação da bacia 

• Super exploração dos recursos 

• Solução de aumento de oferta 

• Incentivo do consumo de água para pagar capital 
investido 



PRINCIPAIS  PARADIGMAS DO SETOR 

Hidrocracia x Sustentabilidade do Meio 
 

Tragédia dos Comuns x Controle Social 
 
“A resiliência das instituições burocráticas da água dominadas por 
engenheiros civis é claramente um dos maiores obstáculos para 
mudança do setor. A sua estrutura de governança de recursos 
hídricos e políticas continuam sendo caracterizadas pela 
centralização, hierarquização, especialização em planejamento de 
infraestrutura e tomada de decisão sigilosa de cima para baixo”. 
(Molle & Wester, 2009) 

. 









NARRATIVA DA CRISE 

. 

• Política da culpa: São Pedro, População, Irrigantes, Falta 
de solução 

• Medidas de salvamento 

• Redução de pressão (vulgo fechamento da água) 

• Guardiões da água 

• Bombardeamento de nuvens 

• Multa das prefeituras, bônus, ônus, aumento de tarifa 

• Corte de municípios não operados 

• Sigilo sobre grandes consumidores da Sabesp, outorgas de 
captação e dados de vazões afluentes e retiradas históricas 

• Plano de contingência: grupo de eleitos pelo governo para 
chancelar lista de obras atrasadas como se fosse nova ideia 



GESTÃO TEMERÁRIA 

. 

• Princípio da precaução: mudança climática e eventos extremos (rios 
voadores, ciclos solares, ilhas de calor) 

• Condições da outorga 
• Redução de perdas 
• Redução de dependência do Cantareira 
• Uso de curvas de aversão ao risco 

• Sistema de produção e de adução sem ociosidade e flexibilidade 
operacional 

• Sistema sem redundância 

• Seca muito severa e que não se sabe se terminou 

• Não se sabe a resiliência do sistema 

• Grande obra financiada pelo governo federal é interligação de dois 
reservatórios vazios 



NOVAS VELHAS OBRAS DE CONTINGÊNCIA 

. 

Sabesp, Plano Diretor de Abastecimento de Água 2009 



NARRATIVA: BAIXAS PERDAS 

. LOCAL 

IN049 
Perda na Distribução 

(%) 

IN049 
Perda por ligação 

(L/hab.dia) 

Municípios não operados pela Sabesp SAM 36,8 376 

Municípios operados pela Sabesp SAM 37,6 431 

Média SAM 37,5 422 

Média Sabesp 32,8 368 

Média do Estado de São Paulo 34,3 369 

Média da Região Sudeste 33,4 370 

Média do Brasil 37,0 367 

Fonte: SNIS, Diagnósticos dos Serviços de água e Esgoto 2013 



NARRATIVA: SABESP INVESTIU EM ESGOTO 

. 

LOCAL 
IN015 

Índice de coleta 
de esgoto (%) 

IN016 
Índice de 

tratamento de 
esgotos 

coletados (%) 

IN046 
Índice de esgoto 
tratado referente 

aos esgotos 
gerados  (%) 

Municípios não operados pela 
Sabesp na Bacia do Alto Tietê 

82,1 35,6 29,3 

Municípios operados pela Sabesp 
na Bacia do Alto Tietê 

68,5 63,4 43,4 

Média Bacia do Alto Tietê 70,6 58,3 41,2 

Média Sabesp 68,9 74,8 50,9 

Média do Estado de São Paulo 75,4 70,9 53,3 

Média da Região Sudeste 66,0 64,3 43,9 

Média do Brasil 54,2 69,4 39,0 

Fonte: SNIS, Diagnósticos dos Serviços de água e Esgoto 2013 



QUESTÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA E SAÚDE 

. 

• 3ª etapa do Projeto Tietê paralisada e problema de diluição de 
esgotos 

• Infiltrações de esgoto com pressão negativa na rede de água 

• Uso de fontes alternativas não potáveis 

• Billings: manancial comprometido sendo chamado de caixa d´água 
e proposta de reverter definitivamente as águas do canal Pinheiros 

• Proteção dos mananciais de abastecimento: leis que nunca 
vingaram 

• Obras de implantação de tratamento avançado nas ETAs ainda não 
foram iniciadas e existe risco grande de não atendimento à 
padrões de potabilidade com ampliação do uso da Billings 



. 

NEXO ENTRE DENGUE E “CRISE”  

Fonte: OPAS, Ministério da Saúde, 2015. A Atuação do setor de saúde frente à seca 



CONTROLE SOCIAL 

. 

• ARSESP: regulação para o mercado e não para sociedade 
e problema de captura (conselho de orientação 
suspenso) 

• CETESB: instituição burocrática que presta contas pra si e 
Deus 

• Comitês de Bacia esvaziados e a representação da 
sociedade civil é fraca 

• Não existem Conselhos de Saneamento 

• Vigilâncias Sanitárias: atribuladas 



PROPOSTAS 

. 

• Intervenção federal dos ministérios do Meio Ambiente, 
Saúde, das Cidades e da ANA para verificação do 
cumprimento das Leis Federais 

• Apoio para implantação de um Plano de Segurança Hídrica 
sério e programas já aplicados no semiárido 

• Responsabilização dos agentes: denúncias ao Ministério 
Público e à ONU 

• Rever a lógica de mercantilização da água, tal como foi 
feito em Paris e Berlim, que reestatizaram sistemas (Ex. 
CPI da Sabesp na Câmara denuncia ilegalidade do contrato 
e necessidade de regulação e fiscalização municipal) 

• Mandar Exército pra São Paulo? 



CABIMENTO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO  

13,8% de aumento tarifário 

E 

R$252,3milhões de distribuição de 25% lucro  

E 

R$504 mil de bônus aos diretores 

E 

Participação nos Lucros e Resultados 

E 

Demite 600 funcionários para reduzir custos 

 



. 

OPERAÇÃO MILITAR REALIZADA NA SEDE DA SABESP 
EM 27/05/15 

Fonte: El Pais, 27/05/15Foto de Martha Lu 



. 

ESPUMA DEVIDO A SURFACTANTES,  A JUSANTE DA RMSP  

Fonte: El Pais, 27/05/15Foto de Martha Lu 



. 

INTERVENÇÕES DO GREENPEACE E MTST 



. 

INTERVENÇÃO DO GREENPEACE NO DIA DA MENTIRA 



Obrigada 
 

Érika Martins de Andrade 
erika.martins25@hotmail.com 
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