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Capítulo 8. ÁREAS DE ESTUDO 

 

 

Este capítulo tem como objetivo fazer uma aproximação das áreas de estudo - Bacia Hidrográfica do 
Alto Tietê e Vale do México -, a fim de trazer subsídios para o entendimento da problemática hídrica e, 
posteriormente, dos sistemas de gestão das águas adotados nestas áreas.  

A caracterização destas áreas será efetuada com relação a quatro aspectos: características territoriais; 
características demográficas e espaciais do processo de industrialização e de metropolização;  problemas 
técnicos e sociais relacionados aos usos múltiplos da água; e conflitos, obstáculos e impasses para o 
gerenciamento de recursos hídricos. Optamos por trabalhar em separado cada uma das áreas; iniciaremos 
com o caso brasileiro, na seqüência apresentaremos o caso mexicano. 

 

 

8.1. BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ E REGIÃO METROPOLITANA DE 
SÃO PAULO, BRASIL 

8.1.1. CARACTERÍSTICAS TERRITORIAIS 

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - BHAT, localiza-se inteiramente no estado de São Paulo, no 
Planalto Atlântico, a uma altitude média de 750m acima do nível do mar, mas próxima ao litoral. (fig.1) 

Apresenta alto índice pluviométrico – 1.560mm -, mas os volumes extraídos dos cursos de água e 
dos lençóis freáticos dificilmente são recompostos pelo fato de que o solo predominante - maciço cristalino - 
é pouco poroso e permeável; característica que vem sendo acentuada pelo processo de urbanização intensa 
que ocorre desde a década de 50 (NUCCI,1993). Em virtude da baixa capacidade para reter as águas pluviais, 
a região convive com dois problemas; por um lado, o volume de água extraído dos cursos d’água e dos 
aqüíferos dificilmente é recomposto e, por outro, os municípios a jusante do município de São Paulo sofrem, 
durante o período de chuvas, com os grandes volumes que recebem e que, muitas vezes, ocasionam 
enchentes. 

A bacia, cuja superfície é de 5.985km2 (KECK; JACOBI, 2003), é uma bacia de cabeceira, isto é, 
contém nascentes de rios, por isto, o volume de água na região é relativamente pequeno227. A vazão média 
nesta área é de 90m3/s e a disponibilidade média de água situa-se em 200m3/hab/ano, o que é muito inferior 
ao índice crítico de 1.500 m3/hab/ano. Pertencem a esta bacia os rios Tietê e Pinheiros, seus afluentes e as 

                                                 

227 BRANCO, Samuel. Utilização dos recursos hídricos. Revista SPAM. nº 12. Novembro/1984. 
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represas Billings, Guarapiranga, Taiaçupeba, Jundiaí, Ponte Nova, Biritiba e Paraitinga, construídas com 
diversas finalidades: geração de energia hidroelétrica, abastecimento de água, regularização de vazão. (fig. 2) 

 
Figura 1 - Localização da Bacia do Alto Tietê no estado de São Paulo e no Brasil 
Fonte: a autora com base em Campos, 2001, p.1 e p.65. 

 
Figura 2 - Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e Região Metropolitana de São Paulo 
Fonte: A autora. 

O rio Tietê, nesta bacia, percorre 200km e, ao longo deste trajeto, sofre grandes impactos: a poucos 
quilômetros de sua nascente adentra o município de São Paulo, onde recebe uma enorme carga de dejetos 
industriais e efluentes domésticos, em grande parte não tratados, o que o torna bastante poluído; a partir daí 
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segue seu percurso, transportando uma enorme carga de poluentes e causando impactos negativos nos 
municípios a jusante de São Paulo.   

O território da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê praticamente coincide com o da Região 
Metropolitana de São Paulo - RMSP228; ou seja, cerca de 70% da superfície da RMSP estão situados nesta 
bacia; os outros 30% localizam-se nas seguintes bacias: do rio Sorocaba, a oeste; do rio Jundiaí, ao norte; do 
rio Paraíba do Sul, a leste; dos rios Capivari, Itatinga e Itapanhaú, pertencentes à vertente oceânica da Serra 
do Mar, ao sul, e do rio Ribeira de Iguape, a sudoeste.  

A RMSP é formada pelo município de São Paulo e mais 38 municípios do estado, cobrindo uma 
superfície de 8.051km2. Destes 39 municípios, 20 estão completamente inseridos na bacia, 14 possuem sua 
sede urbana totalmente inserida e 3 municípios possuem parte de sua área rural na bacia; ou seja, apenas 2 
municípios da RMSP - Guararema e Santa Isabel, localizam-se inteiramente em outra bacia hidrográfica - a 
do Paraíba do Sul. É importante destacar que apenas 0,45% da população da RMSP não faz parte da Bacia 
do Alto Tietê229; por isto, muitos a consideram uma bacia metropolitana; seus dados praticamente coincidem 
com os da Região Metropolitana.  

A Bacia do Alto Tietê divide-se em seis sub-bacias: Billings-Tamanduateí (área de drenagem: 
1025km2), Cotia-Guarapiranga (965km2), Tietê-Cabeceiras (1694km2), Juqueri-Cantareira (713km2), Penha-
Pinheiros (1019km2) e Pinheiros-Pirapora (569km2).  

 

 

8.1.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E ESPACIAIS DO PROCESSO DE 

INDUSTRIALIZAÇÃO E METROPOLIZAÇÃO 

Na Bacia do Alto Tietê, assim como na RMSP, o município de São Paulo ocupa posição central, 
sendo o maior assentamento humano e um dos principais pólos econômico e industrial do país. 

A industria lização deste município começou no início do século XX, mas foi nos anos 50, amparada 
pelos investimentos realizados pelo Estado, na figura do governo federal, em infra-estrutura básica e pesada, 
que se verificou a expansão e a diversificação do parque industrial. 

O processo de crescimento econômico da região manteve intensa relação com o dinamismo 
populacional. A expansão da atividade industrial, aliada às péssimas condições no campo, atraiu um intenso 
movimento migratório para São Paulo, tanto pela oferta de emprego e moradia, como pelas melhores 
condições de vida e possibilidades de consumo (tab. 6). Com isto, não só a população do município de São 
Paulo cresceu intensamente, mas também a dos municípios vizinhos - os quais, posteriormente, vieram a 
constituir a RMSP. 

                                                 

228 Para maiores informações sobre a instituição da RMSP, consultar CAMPOS, 2001. 
229 Além dos 37 municípios da RMSP, a Bacia do Alto Tietê abriga também parte dos municípios de Nazaré Paulista, Paraíbuna e 
São Roque, mas estes não fazem parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que é composto por 36 municípios (cf. 
tab.15). 
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Tabela 6 - POPULAÇÃO TOTAL (habitantes)  
ANO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  REGIÃO METROPOLITANA 

DE SÃO PAULO 
ESTADO DE SÃO PAULO  

1950 2.198.096 2.662.786 9.134.423 
1960 3.666.701 4.739.406 12.823.806 

1970 5.924.615 8.139.730 17.771.948 
1980 8.493.226 12.588.725 25.040.712 

1991 9.626.894 15.416.416 31.546.473 
2000 10.405.867 17.878.703 37.032.403 

Fonte: a autora com base em São Paulo (cidade), 2000; EMPLASA, 1994 (IBGE - Censos 
demográficos de 1970, 1980 e preliminares Censo de 1991) e EMPLASA, 2000. 

 

Este processo de crescimento populacional caracterizou-se por uma intensa expansão da mancha 
urbana - um crescimento horizontal, a qual passou de 420km2 de superfície, em 1950 (SÃO PAULO, 1990), 
para 1721km2, em 1990 (MARCONDES , 1999), o que representou um crescimento de mais de 300%, em 40 
anos (tab. 7).  

Tabela 7 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E REGIÃO – MANCHA URBANA  
ANO SUPERFÍCIE (km2) CRESCIMENTO (%) 
1950 420,00 ---- 

1965 700,00 66,67 
1974 1.064,93 52,13 
1980 1.423,34 33,66 
1990 1.720,86 20,90 

Fonte: a autora com base em Marcondes, 1999; Santos, 1990; SÃO PAULO 
(cidade), 1990. 

 

O assentamento urbano, a princípio, concentrou-se na bacia sedimentar. A partir da década de 60, 
porém, passou-se a ocupar áreas cada vez mais periféricas, tanto em encostas quanto próximas aos 
mananciais, evidenciando o padrão de urbanização, propiciado pelo sistema viário, pelo transporte rodoviário 
e pela existência de terrenos de baixo custo na periferia, ou seja, o espraiamento (SANTOS, 1990). Tanto as 
atividades residenciais 230 quanto as industriais passaram a ocupar terrenos mais baratos existentes na 
periferia ; entretanto, estas atividades seguiram padrões diferentes de ocupação. Enquanto a busca por 
terrenos para a localização de novas plantas industriais, privilegiou áreas com boa infra-estrutura e com 
acesso à malha viária da metrópole, a busca por áreas para o uso habitacional, em especial pela população de 
baixa renda, acabou ocupando áreas totalmente desprovidas de infra-estrutura, mais baratas e acessíveis às 
mesmas - loteamentos irregulares ou ocupações ilegais. No caso das indústrias, cabe ressaltar ainda que elas 
buscaram as áreas que ofereciam incentivos fiscais, ou seja, os municípios vizinhos ao município de São 
Paulo. 

Ao mesmo tempo em que as cidades cresciam e se verificava a conurbação de alguns municípios e o 
compartilhamento de alguns sistemas públicos, como redes de abastecimento de água, aumentava o 

                                                 

230 Nos anos 60 e 70, houve a ocupação de áreas periféricas por loteamentos clandestinos e chácaras de recreio; e nas décadas 
seguintes, por outro lado, houve a expansão de favelas e loteamentos irregulares (GROSTEIN et al, 1985). A expansão das chácaras 
de recreio ocorreu, principalmente, nos municípios de Mairiporã, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra e Juquitiba; a expansão das 
favelas e loteamentos clandestinos, por sua vez, em áreas próximas às represas de Guarapiranga e Billings e municípios próximos às 
mesmas.  
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desmatamento, a erosão e o assoreamento dos corpos d’água, bem como a retificação e canalização de rios e 
córregos, ações que causaram impactos ambientais, dentre os quais destacamos a alteração da dinâmica 
hidrológica natural.  

Nos anos 80, entretanto, este processo sofreu uma descontinuidade. A recessão econômica 
enfrentada pelo país, as deseconomias urbanas geradas pelo crescimento excessivo da RMSP e as restrições 
legais de uso e ocupação do solo, deram início a um processo de desconcentração industrial, onde as 
unidades produtivas se deslocaram para os eixos viários no entorno da RMSP e a gerência permaneceu no 
município de São Paulo 231.  

A desconcentração e a interiorização da indústria no estado foram mais intensas na primeira metade 
da década de 80, atingindo um raio de cerca de 200km a partir da cidade de São Paulo (CRH, 2000). Dois 
fatores reforçaram este processo: alguns municípios do interior do estado de São Paulo estavam adotando 
uma série de incentivos fiscais, visando atrair e estimular a ida destas indústrias para sua jurisdição, e 
cresciam no interior do estado as atividades agrícolas voltadas para a agroindústria e a exportação; assistia-se 
novamente um movimento migratório – desta feita para o interior – motivado por melhores oportunidades de 
emprego e condições de vida, bem como uma boa oferta de serviços. Assim, desde os anos 90, a cidade de 
São Paulo tornou-se um grande pólo de prestação de serviços, com a maior concentração relativa de sedes de 
empresas - nacionais e internacionais -, e o principal pólo de negócios, feiras e congressos do país. 

Neste contexto, embora tenha ocorrido certa estabilização do crescimento demográfico na RMSP, a 
mancha urbana continuou se expandindo, principalmente com a instalação de favelas e loteamentos 
irregulares, o que contrasta com um esvaziamento populacional da área central. Além disto, quando tomamos 
os dados da bacia hidrográfica de forma desagregada, podemos ver que há uma disparidade entre as sub-
bacias (tab. 8). 

A Bacia  do Alto Tietê, que ocupa apenas 2,7% do território paulista, concentra ao redor de 50% da 
população do estado de São Paulo (KECK; JACOBI, 2003) e apresenta uma taxa de crescimento populacional 
de 1,4% ao ano (CBH-AT, 2002). Em 1996, a densidade demográfica na região era de 2392 habitantes/km2, 
muito superior à média estadual de 137,07 habitantes/km2 (CRH, 2000). 

Tabela 8. BACIA DO ALTO TIETÊ E SUB-BACIAS. DEMOGRAFIA E SUPERFÍCIE 
POPULAÇÃO SUPERFÍCIE TGCA 

TOTAL URBANA (1991-1996) 
 
BACIA E SUB-
BACIAS (1991) (1996) (1991) (1996) 

TOTAL 
(ha) 

URBANA 
(ha) Total Urbana 

Alto Tietê 15.369.036 16.502.022 15.050.103 15.939.618 687.800 194.629 1,43 1,16 
Alto Tamanduateí 1.375.632 1.486.331 1.375.632 1.486.331 24.933 16.350 1,56 1,56 
Billings 470.523 624.089 425.132 538.545 76.551 9.223 5,81 4,84 
Cabeceiras 3.368.726 3.893.646 3.219.925 3.655.431 245.950 50.048 2,94 2,57 
Cotia-Guarapiranga 1.009.400 1.178.598 987.346 1.146.754 122.530 17.138 3,15 3,04 
Juqueri-Cantareira 434.056 554.903 392.610 479.829 81.580 11.251 5,04 4,09 
Penha-Pinheiros 7.570.739 7.435.099 7.509.498 7.303.378 81.722 69.128 - 0,36 - 0,56 
Pinheiro-Pirapora 1.139.960 1.329.356 1.139.960 1.329.350 54.534 21.490 3,12 3,12 
Fonte: parcialmente extraído do Relatório Final do Plano de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. (CBH-AT, 2002, 141). 

                                                 

231 LENCIONI, Sandra. Reestruturação urbano-industrial no estado de São Paulo: a região da metrópole desconcentrada. Revista 
Espaço & Debates nº 38. São Paulo, NERU, 1994. 



Capítulo 8. Áreas de estudo 

 201 

Neste processo, é importante ressaltar, também se configurou uma grande disparidade de renda entre 
os diferentes distritos do município de São Paulo e entre os municípios da Região Metropolitana.232  

Com a apresentação deste conjunto de dados , esperamos ter contribuído para a compreensão de 
alguns impactos do processo de urbanização sobre o território e os recursos hídricos. A seguir, destacaremos 
os principais problemas existentes na bacia relacionados aos usos múltiplos da água, bem como ao padrão de 
desenvolvimento adotado e as opções políticas efetuadas. 

 

8.1.3. PROBLEMAS TÉCNICOS E SOCIAIS RELACIONADOS AOS USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA 

Os processos de industrialização e de urbanização da região causaram impactos nos recursos hídricos 
locais, em virtude da forma como foram utilizados tais recursos e da prioridade dada a alguns usos em 
detrimento de outros.  

A fragilidade com que foram tratadas as questões ambientais permitiu que a ocupação do território e 
os usos inadequados da água resultassem na impermeabilização do solo e na contaminação da água, 
chegando a modificar o ciclo hidrológico da bacia. Estes fatores, associados ao aumento da demanda, 
levaram a uma diminuição dos volumes de água disponíveis , especialmente daquela própria para o consumo. 
Cabe ressaltar que, hoje, o principal uso da água na bacia é o urbano.  

Como alternativa a este problema, optou-se por importar água de bacias hidrográficas vizinhas e, de 
modo ainda muito incipiente, o reuso de águas servidas para fins menos nobres. Assim, nos anos 60, a Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê foi interligada a outras duas bacias – a do Piracicaba e a Baixada Santista -, por 
meio de uma série de obras hidráulicas que fazem parte de dois projetos principais: o Projeto Serra, para 
produção de energia elétrica, e o Sistema Cantareira, para o abastecimento de água a RMSP. A proposta 
adotada para o saneamento foi uma decorrência das opções anteriores. 

Neste contexto, os problemas hídricos adquiriram grande complexidade e passaram a envolver 
diferentes usos e usuários e a demandar novas formas de se fazer sua gestão. A seguir, apresentaremos 
alguns dos principais conflitos decorrentes do modo como foram equacionados os múltiplos usos da água, 
procurando mostrar o quanto eles estão inter-relacionados e quais são os atores envolvidos. 

 
Geração de energia elétrica versus abastecimento 

A política hídrica adotada, desde o começo do século XX, privilegiou a produção de energia elétrica 
em detrimento de outros usos, especialmente, do uso da água para o abastecimento humano. O Projeto 
Serra, proposto naquele momento, constitui uma prova desta opção efetuada pelo Estado. 

                                                 

232 Em 2000, cerca de 14% da população da RMSP estava abaixo da linha de pobreza - 2,5 milhões de pessoas. Os municípios com 
maiores porcentagens de pessoas nesta condição eram São Lourenço da Serra, com 31, 95% da população e Francisco Morato, com 
30,6%. Neste mesmo ano, cerca de 40% dos chefes de família, no município de São Paulo, recebiam até 3 salários mínimos e quase 
18%, de 3 a 5 salários mínimos (IBGE, 2000); pelos dados, São Paulo possui renda média mais elevada na RMSP. (EMPLASA. 
Região Metropolitana de São Paulo. Agenda para o desenvolvimento. Versão preliminar, abril. São Paulo: Emplasa, 2005.) 
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Este projeto baseou-se na construção de uma série de obras233 que possibilitaram à concessionária 
The São Paulo Tramway, Light & Power Company Limited usar as águas dos rios Tietê e Pinheiros na 
produção de energia elétrica na Usina Henry Borden, aproveitando-se do desnível de 719m existente entre o 
município de São Paulo, no planalto, e o município de Cubatão, no litoral. Segundo o mesmo, o volume de 
água no rio Tietê seria regularizado pela barragem Edgard de Souza; parte deste volume seria enviado pelo 
rio Pinheiros, revertido, até o reservatório Billings e deste até o reservatório Rio das Pedras, por meio das 
usinas elevatórias, de onde seguiria até a Usina Henry Borden. As águas revertidas e direcionadas ao rio 
Cubatão, além de girar as turbinas da referida usina, contribuiriam para dessalinizar as águas desta região 
litorânea e impedir a formação da chamada “cunha salina”, evitando problemas para as indústrias locais.  

Embora esta proposta, a princípio, não representasse grandes problemas para o uso da água no 
abastecimento doméstico, uma vez que a água utilizada na geração de energia retorna ao sistema, com o 
passar do tempo, visando aumentar a produção de energia para atender à demanda em expansão – processo 
acelerado de industrialização e urbanização - , admitiu-se que os efluentes domésticos fossem despejados in 
natura e em quantidades superiores à capacidade de diluição dos cursos de água, poluindo rios e 
reservatórios;  também foram despejados efluentes industriais, tóxicos e insolúveis em água, fato que 
contribuiu para agravar o quadro por causa da contaminação de alguns cursos d’água. Ou seja, adotou-se 
uma política setorial que priorizava o uso da água como insumo econômico, apesar do impacto na qualidade  
da mesma; neste processo, foram especialmente afetadas as águas da represa Billings, que representa uma 
fonte potencial para o abastecimento da RMSP no futuro.  

O Projeto Serra permaneceu em funcionamento até os anos 80, quando surgiu um impasse com 
relação à reversão do rio Pinheiros: se ela permanecesse, os níveis de poluição na Billings ficariam cada vez 
mais altos, o que poderia inviabilizá-la para o abastecimento doméstico; mas se a reversão fosse paralisada, 
ficariam prejudicados, de um lado, os municípios a jusante da capital, que receberiam volumes adicionais de 
águas poluídas - incrementados no período de chuvas -, e de outro, as empresas instaladas no município de 
Cubatão, que sofreriam com a cunha salina. 

Após muita negociação entre políticos e técnicos das áreas relacionadas, resolveu-se adotar a política 
conhecida como “Operação Balanceada”, na qual metade do volume seria enviado para a represa Billings e 
metade para os municípios a jusante de São Paulo, possibilitando assim o controle das cheias. Esta medida 
reduziu em aproximadamente 75% a produção de energia em Henry Borden, pois, enquanto recebia uma 
vazão de 60,4m3/s, entre 1939 e 1991, passou a receber, a partir de 1992, uma vazão de 24,8 m3/s, atendendo 
a uma Resolução Intersecretarial234 (1993-2000) (CBH-AT, 2002).  

Em 2001, o país viveu uma crise energética - período dos “apagões” -, o que levou o governo do 
Estado de São Paulo a pensar em uma proposta que permitisse ampliar a produção de energia em Henry 
Borden. Uma das opções levantadas foi a adoção de uma técnica conhecida como flotação235, a qual 
removeria certas substâncias das águas, antes de enviá -las à Billings, por meio de uma parceria entre o 
                                                 

233 Entre a série de obras propostas estavam a: retificação dos referidos rios; construção da barragem Edgard de Souza a jusante da 
confluência do rio Tietê com o Pinheiros; construção do reservatório Billings, com 130km2 de superfície, do reservatório Rio das 
Pedras, com 7,6km2, e das Usinas Elevatórias de Pedreira e de Traição. 
234 Resolução Conjunta SMA/SES 03/92, de 04/10/92, atualizada pela Resolução SEE-SMA-SRHSO-I, de 13/03/96. 
235 Esta técnica adiciona sais à água, os quais reagem e fazem com que certos resíduos flutuem na água para depois serem recolhidos. 
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governo e a iniciativa privada. Contudo, o projeto de flotação foi alvo de muitas críticas, inclusive no âmbito 
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH236, tendo sido apontado por alguns membros do CRH 
como inconstitucional, uma vez que o bombeamento estava suspenso por lei; também se questionou o uso da 
referida técnica porque ela poderia fazer aflorar algas na represa, não existindo garantias de que o uso de 
tratamento convencional, depois da flotação, deixaria as águas em condições adequadas para o 
abastecimento, o que inviabilizaria a Billings para este fim. Por outro lado, também seria necessário 
aumentar a fiscalização das emissões dos efluentes na água, bem como a destinação final dos lodos 
provenientes da flotação, uma vez que muitos depósitos – os chamados “bota-foras” - estavam inadequados 
ou haviam sido utilizados para liquidar as dívidas da Eletropaulo. Frente à forte pressão exercida por alguns 
setores, decidiu-se por iniciar uma experiência piloto no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. 

 

Esgotamento sanitário versus abastecimento 

Os problemas de poluição e de contaminação das águas são antigos e acompanham a expansão 
industrial e urbana da região. Entretanto, eles foram agravados pela falta de investimentos neste setor, 
especialmente no tratamento dos esgotos coletados, e pelo favorecimento da política energética adotada, em 
detrimento da preservação dos mananciais - superficiais e subterrâneos - para o abastecimento, o que levou 
os governos a fazerem “vista grossa” ao problema do despejo de efluentes in natura. 

Assim, tendo como premissa a manutenção da produção de energia em Henry Borden, foram 
propostas algumas alternativas para tentar resolver os problemas de poluição e contaminação dos cursos de 
água e dar tratamento aos esgotos produzidos. 

Uma destas alternativas, aprovada em 1968, foi o Plano de Desenvolvimento Global dos Recursos 
Hídricos das Bacias do Alto Tietê e Cubatão - Plano HIBRACE -, contratado, em 1964, pelo Departamento 
de Águas e Energia Elétrica (DAEE), de São Paulo, para equacionar os problemas de uso da água na Bacia 
do Alto Tietê e em Cubatão. Ele propôs que o tratamento dos esgotos da região fosse realizado em lagoas de 
estabilização, constituídas por braços da represa Billings; os efluentes seriam encaminhados para o 
reservatório Rio das Pedras. Para o abastecimento era sugerida a transposição de água da Bacia do Piracicaba 
para o Alto Tietê. Os argumentos favoráveis a esta proposta eram os menores custos e a melhoria do sistema 
energético, que seria beneficiado com o envio dos esgotos à Represa Billings. 237 

Em 1974, uma nova alternativa ganhou destaque : o “Plano de Esgotos da Grande São Paulo”, 
conhecido como Solução Integrada. Este Plano foi elaborado pela Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - SABESP, em conjunto com o Grupo Executivo da Grande São Paulo (GEGRAN) e a 
Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Básico e Controle da Poluição das Águas (CETESB). 

                                                 

236 Participamos da reunião do CRH, em que foi apresentada a proposta, em 2001. O governo, que encaminhou a mesma, tinha por 
certa sua aprovação; contudo, os representantes dos Comitês presentes fizeram uma série de argumentações e solicitaram que a 
proposta fosse levada às Câmaras Técnicas de cada Comitê para análise. A pressão teve resultado e o projeto não foi aprovado 
naquela reunião.  
237 NUCCI, Nelson L.R., SILVA, Rodolfo C. e, BRANCO, Samuel M.; SÁ FILHO, Manoel F., ARAÚJO, João I.B. & DOMINGOS, 
Sadalla. XV Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária. Tema 2: Resultados recentes do desenvolvimento da Solução 
Integrada de esgotos da Grande São Paulo. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Buenos Aires, 20/06/76 a 25/06/76. 
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Seguiu as orientações do I Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado - PMDI, de 1970, segundo as 
quais o sistema de tratamento de esgotos da área da Grande São Paulo seria dividido em dois grupos: o 
Sistema Integrado que atenderia a 16 municípios conurbados ou em vias de conurbação – na época, com 
aproximadamente 96% da população total da RMSP –, e os Sistemas Isolados. O Sistema Integrado seria 
dividido em três subsistemas: o Juqueri-Pirapora (central), com capacidade prevista na 1ª. etapa de 8,0m3/s; o 
Mogi-Suzano com capacidade de 4,5m3/s e o São Miguel com 6,0m3/s. De acordo com a proposta, a maior 
parte dos esgotos da RMSP seria enviada para o subsistema Juqueri-Pirapora de onde seria levada, por 
gravidade, parte em galeria, parte em túnel, através da Serra da Cantareira, até o Vale do Juqueri; os esgotos 
sofreriam, então, um processo natural de autodepuração até chegar ao reservatório de Pirapora. Para o 
abastecimento doméstico, previa -se a utilização do reservatório Billings. Contudo, não havia um consenso 
sobre a Solução Integrada, o que levou a uma nova alternativa. 

Em 1976, foi elaborado o Programa de Obras de Saneamento e Controle da Poluição das Águas na 
Região Metropolitana de São Paulo, conhecido como Plano Diretor SANEGRAN, o qual foi aprovado e 
implantado graças ao apoio financeiro do governo federal, por meio do PLANASA.  

Este Plano partiu da premissa de que as obras realizadas para atender à geração de energia em Henry 
Borden eram um fato consumado e, por isto, assumiu a manutenção da reversão do rio Pinheiros; procurou 
assegurar o uso da Billings para o abastecimento de água e o lazer, propondo o barramento dos tributários - 
Bororé, Cocaia e Taquacetuba - e do rio Grande e transformando o corpo central da Billings em uma represa-
canal 238 para passagem dos esgotos tratados em direção à Henry Borden; propôs a construção das Estações 
de Tratamento de Esgoto - ETEs, de Suzano, do ABC e de Barueri; e considerou a adoção do reuso de águas 
servidas para o consumo industrial como imprescindível, apesar de seu custo elevado.  

Foi adotado, então, o Sistema Unificado de Esgotamento Sanitário que incluía São Paulo e mais 24 
municípios circunvizinhos e era composto por três subsistemas: Suzano (17m3/s), na zona Leste; ABC 
(15m3/s), na zona Sul; e Barueri (62m3/s), na zona Oeste. Além deste Sistema, deveria ser construído um 
pequeno sistema na zona Norte para atender aos municípios de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato 
e o distrito de Perus (SP). Os municípios situados fora da Bacia do Alto Tietê, de acordo com este plano, 
seriam atendidos por sistemas isolados. Para o abastecimento, o SANEGRAN optou pela importação de água 
da bacia do Piracicaba, pelo uso dos mananciais do rio Juqueri e pela  criação de um reservatório na Serra da 
Cantareira. 239 

Em meados dos anos 80, o SANEGRAN foi revisado e duas novas Estações de Tratamento de 
Esgotos - ETEs foram incluídas: a Parque Novo Mundo e a São Miguel; por outro lado, a capacidade da ETE 
Barueri foi reduzida; entretanto, até o final dos anos 90, as ETEs previstas (tab. 9) ainda não haviam sido 
concluídas e apenas 18 municípios da RMSP faziam parte do Sistema Integrado de Esgotamento Sanitário. 
Previa-se, naquele momento, a incorporação de outros 11 municípios ao Sistema.  
                                                 

238 Seria sacrificado o corpo central da represa Billings para usos mais nobres – cerca de 40% de sua superfície e volume útil. Na 
época, a recuperação da represa foi considerada muito remota porque: o volume de lodo depositado atingia 10m de espessura numa 
extensão de vários quilômetros; exigia custos altos e tecnologias mais avançadas. Por outro lado, o envio dos esgotos tratados para o 
Médio e Baixo Tietê era antieconômico e poderia ocasionar o desequilíbrio ecológico nas represas de Barra Bonita, Bariri e Ibitinga. 
239 O SANEGRAN tinha alguns pontos negativos: com sua implantação os efluentes percorreriam a área urbanizada, deteriorando o 
ambiente e inutilizando parte da bacia do Alto Tietê para o abastecimento e o lazer; o lodo resultante seria dragado e lançado em 
lagoas às margens do rio Pinheiros, próximas às áreas habitadas, etc. 
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Tabela 9 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA RMSP 
ETE Capacidade Nominal (m3/s) Vazão (2002) 
ABC 3,0 1,5 
Barueri 9,5 7,4 
Parque Novo Mundo 2,5 1,3 
São Miguel 1,5 0,6 
Suzano 1,5 0,8 
Total  18,0 11,6 
Fonte: elaborada pela autora a partir dos quadros 4.2 e 4.3 (CBH-AT, 2002, p. 84). 

 

Entretanto, as ações se concentraram na expansão da rede coletora, não havendo investimentos 
suficientes no tratamento dos esgotos coletados. Se nos anos 70, dos 31,7% dos esgotos coletados na RMSP, 
apenas 9% recebiam tratamento; nos anos 90, dos 60% coletados, apenas 18% recebiam tratamento 
adequado (São Paulo , 1970; EMPLASA, 1994). Isto trouxe vários problemas para a região, tal como a 
eutrofização do reservatório Guarapiranga, no final de 1990240, fato que desencadeou reivindicações da 
população abastecida pelas águas do mesmo.  

Naquele momento, foi apresentado um pedido de financiamento ao Banco Mundial, como parte do 
Programa de Controle da Qualidade das Águas e da Poluição Hídrica nas Áreas Metropolitanas241, para a 
implantação do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga, cuja meta era recuperar 
esta Bacia, o segundo manancial de água para o abastecimento da RMSP, que tinha cerca de 40% de suas 
águas comprometidas. Este Programa foi elaborado por algumas Secretarias do estado de São Paulo - 
Energia e Saneamento, Meio Ambiente, Planejamento e Gestão e Fazenda -, algumas companhias estaduais - 
SABESP, ELETROPAULO, CETESB e EMPLASA - e as prefeituras dos municípios envolvidos - São 
Paulo, Itapecerica da Serra, Embu e Embu-Guaçu. 

No início dos anos 90, também foram realizados investimentos no Plano de Despoluição do rio Tietê, 
conhecido como Projeto Tietê , cujo objetivo era reformular o sistema de saneamento básico da RMSP. Ele 
propunha a construção de algumas obras - ETEs, interceptores e coletores, e represas -; o rebaixamento da 
calha de alguns rios e a adoção do programa de despoluição industrial. Com este projeto, deveriam entrar em 
operação as ETEs: Barueri, Suzano, Parque Novo Mundo, ABC e São Miguel – construídas ou a construir. 
Na época, este era um dos maiores projetos ambientais que estava sendo realizado no mundo, sendo que 
metade dos recursos financeiros provinha do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Apesar do leque de alternativas propostas e, em maior ou menor grau, implantadas, os problemas 
continuavam se agravando, passando a configurar também conflitos entre a Bacia do Alto Tietê e as Bacias 
do Piracicaba e da Baixada Santista, interligadas pelo Projeto Serra e pelo Sistema Cantareira.  

Visando minimizar estes conflitos, foi desenvolvido, entre 1993 e 1996, pelo Consórcio Hidroplan, o 
Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do 

                                                 

240 Eutrofização é o processo no qual, em razão do enriquecimento da água com nutrientes responsáveis pela proliferação vegetal e 
bacteriana, há um crescimento de algumas espécies vegetais e aquáticas. Estas algas produzem fósforo que causa um forte odor na 
água, mesmo após o tratamento, e encarecem o tratamento das águas porque entopem os filtros e danificam os equipamentos. No 
caso citado isto ocorreu pela concentração de nutrientes oriundos do despejo de esgotos in natura. 
241 Além de São Paulo, também faziam parte deste projeto as regiões metropolitanas de Curitiba, no Paraná, e de Belo Horizonte, em 
Minas Gerais. Naquele momento, os bancos internacionais estavam se abrindo ao financiamento de planos de saneamento ambiental. 
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Alto Tietê, do Piracicaba e da Baixada Santista, conhecido pelo nome do Consórcio. Este Plano procurou 
lidar com alguns problemas, entre os quais podemos destacar o estabelecimento de critérios e normas sobre o 
rateio dos custos dos usos múltiplos da água; a promoção de entendimento e de cooperação entre as 
instâncias responsáveis e a decisão sobre os planos de uso, conservação, proteção e recuperação de recursos 
hídricos.  

No que diz respeito ao abastecimento, à recuperação da qualidade das águas e ao controle de 
enchentes, foram estipuladas algumas condições como: a efetivação das ações não-estruturais242; a 
construção de reservatórios no Alto Tietê; a utilização de todos os reservatórios, inclusive a represa Billings, 
com finalidades múltiplas; a preservação das várzeas do Tietê a montante da barragem da Penha e 
implementação total do projeto de despoluição do rio Tietê.  

Quanto ao esgotamento sanitário, os estudos realizados apontaram que: a despoluição do Tietê e o 
tratamento terciário dos esgotos são essenciais para atingir, no curto prazo, melhores padrões de qualidade 
das águas; dependendo da opção adotada para o sistema de coleta e tratamento de esgotos na RMSP, ou a 
represa Billings e a Baixada Santista ou o Médio Tietê irão sofrer alguns impactos. A interrupção completa 
do bombeamento do Pinheiros para a Billings foi descartada porque isto implicaria em custos adicionais para 
o alargamento e o desassoreamento dos rios Tietê e Pinheiros. Visando o aproveitamento múltiplo das águas 
do reservatório Billings e sua recuperação para o lazer, foi proposta a compartimentação do mesmo. Sugeriu-
se também que parte da receita obtida com a geração de energia em Henry Borden fosse utilizada no Projeto 
de Despoluição do Tietê. 

Esta série de investimentos maciços nos sistemas de tratamento e de coleta de esgotos na RMSP, 
efetuada ao longo dos anos 90, elevou o índice de cobertura do serviço (tab. 10). Em 2002, a região atingiu o 
índice de 65% de esgotos coletados, dos quais 32% tratados.  

Tabela 10 - BACIA DO ALTO TIETÊ E SUB-BACIAS. ACESSO ÀS REDES DE ÁGUA E ESGOTO 
DOMICÍLIOS CONECTADOS ÀS REDES (%)  

BACIA E SUB-BACIAS Canalização interna de água  Conexão à rede coletora de esgotos 
Alto Tietê 93,58 77,87 
Alto Tamanduateí 95,76 84,82 
Billings 81,40 44,79 
Cabeceiras 87,55 69,02 
Cotia-Guarapiranga 89,90 53,44 
Juqueri-Cantareira 78,92 41,95 
Penha-Pinheiros 97,44 89,55 
Pinheiros-Pirapora 93,50 56,55 
Fonte: parcialmente extraído do Relatório Final do Plano de Bacia do Alto Tietê (CBH-AT, 2002, 142). 

 

Contudo, o déficit ainda é grande, especialmente se forem considerados os assentamentos irregulares 
ou ilegais, sem acesso a estes serviços. 

 

                                                 

242 As principais “ações não-estruturais” recomendadas foram: redução das perdas de água no abastecimento, por fugas e por tomadas 
ilegais - algo em torno a 4,4 m3/s -; racionalização do uso da água no âmbito doméstico e programas de educação, que podem chegar 
a economizar 2,6 m3/s; assistência técnica aos agricultores no uso da água para irrigação; cobrança pelo uso da água; e reuso. 
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Expansão urbana versus abastecimento 

Os conflitos entre as políticas setoriais, relacionadas ao uso múltiplo das águas, têm sido agravados 
pela expansão urbana, especialmente em direção às áreas de mananciais, tanto no vetor Norte – Serra da 
Cantareira e Reservatório de Juqueri -, como no vetor Sul – Represas Guarapiranga e Billings.  

Como vimos, em 40 anos a mancha urbana da RMSP cresceu mais de 300%, causando profundas 
modificações no território e no ciclo hidrológico, em virtude: das altas taxas de impermeabilização do solo e 
da diminuição da capacidade de recomposição dos lençóis freáticos; do desmatamento; da erosão e 
assoreamento dos cursos d’água; da retificação e canalização dos principais rios e córregos; das ligações 
clandestinas para o escoamento dos efluentes domésticos, dentre outras ações inadequadas do ponto de vista 
ambiental. Neste processo, os mananciais foram sendo depreciados, demandando políticas para sua proteção.  

Até a década de 70, a política adotada para garantir a pureza dos mananciais de água consistia na 
desapropriação de terras; mas com a expansão contínua da mancha urbana, tal política tornou-se inviável e 
optou-se por adotar um marco legal, que restringisse o uso e a ocupação do solo nas áreas de mananciais, ou 
seja, a Lei de Proteção aos Mananciais (LPM) da RMSP - Leis no 898/75, 1172/76 e 9714/77. 

Esta Lei delimitou a Área de Proteção aos Mananciais, ao Norte e ao Sul da região, e restringiu a 
ocupação nesta área, de acordo com níveis de densidade - menos denso próximo aos cursos de água e mais 
denso à medida que se afaste dos cursos de água -, e com áreas mínimas para o parcelamento de lotes. Esta 
proposta considerou as atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica, responsáveis pelas diferentes 
quantidades e tipos de cargas poluidoras e o limite dos corpos d’água em receber estas cargas - a partir do 
qual, o tratamento torna-se muito caro ou, até mesmo, inviável. Foram estabelecidos, então, pesos 
diferenciados às atividades e criados parâmetros para delimitar as áreas que seriam protegidas pela LPM.  

Entretanto, ela não se mostrou eficiente, uma vez que não alterou o modo como a expansão urbana 
vinha ocorrendo - industrialização, periferização e expansão da mancha urbana, especialmente em direção 
aos mananciais (UEMURA, 2000) -, não impediu o processo de especulação imobiliária (GROSTEIN et al, 

1985) nem diminuiu seu impacto sobre as águas.  

Esta Lei teve um efeito perverso porque, apesar de sua vigência, a ocupação na área de mananciais se 
manteve, mas, em compensação, os investimentos públicos em obras de infra-estrutura – especialmente 
saneamento – na mesma, tornaram-se ilegais. Por isto, em 1995, deu-se início à revisão da LPM e, em 1997, 
foi aprovada a Lei de Proteção das Bacias Hidrográficas dos Mananciais de Interesse Regional do Estado de 
São Paulo - Lei nº 9866/97. 

A nova Lei instituiu a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais – APRM, envolvendo uma 
ou mais sub-bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional para abastecimento público, a qual 
deve ser criada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), a partir de proposta dos Comitês de 
Bacia Hidrográfica e após a manifestação e deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente 
(CONSEMA). Para cada APRM devem ser elaborados uma Lei Específica e um Plano de Desenvolvimento 
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e Proteção Ambiental – PDPA243, visando às ações do poder público e da sociedade civil integradas ao 
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH (ver cap.9). Ela também previu a 
aplicação de disposit ivos para normatizar o uso e a ocupação do solo e permitiu a criação de “áreas de 
intervenção”, divididas em áreas de restrição à ocupação, áreas de ocupação dirigida e áreas de recuperação 
ambiental. Contudo, apesar de suas qualidades, o processo de sua efetivação se mostra bastante moroso.  

 

Sistema de abastecimento 

A RMSP, já na década de 60, enfrentava problemas com relação ao abastecimento de água porque os 
mananciais da Bacia do Alto Tietê não conseguiam atender à demanda. Foi, então, que se adotou uma 
política de importação de água da bacia do Piracicaba, a 70km da cidade de São Paulo - como indicado pelo 
Plano HIBRACE244 -, e deu-se início, em 1966, à implantação do chamado Sistema Cantareira. 

Embora este Sistema gerasse polêmica porque a reversão das águas teria um grande impacto sobre a 
população e as atividades econômicas na região do Piracicaba, o governo federal autorizou a derivação das 
águas para o Alto Tietê, a fim de manter o sistema de geração de energia elétrica na Usina Henry Borden.245 
Assim, a adoção desta proposta confirmou e reforçou a problemática que já era vivenciada pela população do 
município de Piracicaba e, com o passar dos anos e o aumento da demanda, ele também foi obrigado a captar 
água em mananciais mais distantes para abastecer sua população, sem falar no aumento da concentração de 
poluentes pela diminuição da vazão, especialmente no período de estiagem. 

Em 1977, tendo em vista as propostas do SANEGRAN, foi elaborado o Plano Diretor de Suprimento 
de Água Potável246 para a Região Metropolitana de São Paulo, o qual propôs o Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água e a realização de um conjunto de obras para possibilitar sua estruturação. 

O Sistema Integrado é composto por seis sistemas produtores de água: Cantareira, Guarapiranga, Rio 
Grande (Billings), Cotia (Alto e Baixo), Alto Tietê, Rio Claro e Ribeirão da Estiva (este de pequeno porte) 
(ver tab. 11 e fig. 3), os quais utilizam, basicamente, mananciais de superfície. Estes sistemas produtores são 
interligados pelo denominado Sistema Adutor Metropolitano (SAM), o qual, além de conduzir a água tratada 
da Estação de Tratamento de Água (ETA), aos reservatórios setoriais de distribuição, para posterior 

                                                 

243 A primeira Lei Específica aprovada foi a do Guarapiranga, em 17 de janeiro de 2006. 
244 O 1º plano de aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos da Bacia do Alto Tietê. 
245 A derivação das águas da bacia do Piracicaba foi assegurada por meio dos seguintes atos: despacho do diretor-geral do DNAEE, 
de 12/07/1974, aprovando o projeto de viabilidade técnico-financeira apresentado pela SABESP para a derivação de até 33 m3/s dos 
rios Jaguari, Cachoeira, Atibainha e Juqueri; portaria nº 750, de 05/08/1974, na qual o ministro de Minas e Energia autorizou a 
derivação; e portaria nº 100, de 21/08/1975, na qual foi prorrogado o prazo para a apresentação do projeto definitivo relativo à 
derivação dos referidos rios. YASSUDA, Eduardo R. Plano Diretor de Suprimento de Água Potável da RMSP. In: Revista do DAE, 
nº 111. 1978. 

246 Este Plano tem sido periodicamente atualizado e os últimos estudos realizados pela SABESP têm como horizonte o ano de 2025. 
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distribuição pelas redes primárias e secundárias, também permite a transferência de água entre os sistemas 
produtores em momentos de restrição em algum deles ou de execução de serviços de manutenção.247 

O Sistema Cantareira, que contribui com quase 50% do volume de água para o abastecimento da 
RMSP, é integrado por um conjunto de represas localizadas na Bacia do rio Piracicaba e na Bacia do Alto 
Tietê. Por meio da Estação Elevatória de Santa Inês, são transferidos 31m3/s de água do Piracicaba para a 
RMSP no Alto Tietê; este volume é aduzido até a ETA Guaraú, onde a vazão máxima é de 23m3/s (100%).  

Os Sistemas produtores de água Guarapiranga, Río Grande (Billings) e Cotia, por sua vez, 
operam de forma integrada, mediante reversões entre os mesmos, e envolvem diferentes usos da água - 
abastecimento, geração de energia, controle de cheias, recreação e preservação ambiental -, tornando-se 
extremamente complexos e demandando uma abordagem conjunta de sua operação (CBH-AT, 2002). 

O Sistema Guarapiranga é composto pela represa Guarapiranga, as transferências dos rios Capivari e 
Monos, na vertente marítima, e as ramificações da margem esquerda da represa Billings, adequadamente 
fracionada. A transferência de água da Billings - braço Taquacetuba - para a Guarapiranga começou no ano 
2000, com o objetivo de enfrentar uma grande estiagem e evitar a adoção do rodízio em determinadas áreas 
da RMSP. O volume transferido é de 2m3/s, mas, em caso de emergência, há a possibilidade de transferir até 
4m3/s. A água regularizada na Guarapiranga é aduzida até a ETA Alto da Boa Vista, que possui uma vazão 
de cerca de 12m3/s (95% do tempo), sem contar com a transferência do Taquacetuba.  

O Sistema Rio Grande (Billings) é composto pela represa do Rio Grande, afluente do Pinheiros; suas 
águas são aduzidas para a ETA Rio Grande, que tem uma vazão de 4,2m3/s. É importante esclarecer que, 
com exceção das ramificações Rio Grande e Taquacetuba, as águas da represa Billings continuam sendo 
utilizadas, principalmente, pelo setor energético.  

O Sistema Cotia , por sua vez, compõe-se das represas Pedro Beicht, Graça e Isolina, das quais 
apenas a Pedro Beicht possui um volume significativo. Desde o ano 2000, porém, por causa da referida 
estiagem, que afetou enormemente a disponibilidade de água no rio Cotia, este Sistema passou a contar com 
a transferência de 800 litros por segundo do Sistema Guarapiranga. O Sistema Cotia se divide em dois 
subsistemas: o Alto Cotia e o Baixo Cotia. No primeiro, as águas são derivadas para a ETA Morro Grande-
Alto Cotia, que possui uma vazão de 0,9m3/s, sem o volume proveniente da Guarapiranga; no segundo, as 
águas seguem para a ETA Baixo Cotia, que possui uma vazão de 0,8 m3/s.  

Outros dois sistemas produtores de água que compõem o Sistema Integrado são o Sistema Alto 
Tietê e o Sistema Rio Claro, os quais operam parcialmente em conjunto.  

                                                 

247 Em 2005, existiam 28 ETAs, 373 tanques de armazenamento setoriais, 1,5 mil km de linhas de condução e 25,6 mil km de redes 
de distribuição de água. Dados disponíveis em www.sabesp.com.br/a_sabesp/areas_de_atuacao/box_metropolitana.htm em 
13/02/2006. 
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O Sistema Alto Tietê conta com as represas Ponte Nova, Paraitinga, Biritiba, Jundiaí, Taiaçupeba248 
e com o volume excedente na ETA Casa Grande (Sistema Rio Claro). As reversões dos rios Itatinga, 
Itapanhaú e Camburu, apesar de constarem do projeto original, ainda não estão sendo utilizadas. A água, 
transferida entre as referidas represas, chega à ETA Taiaçupeba249, que possui uma vazão de 13m3/s (99.74% 

do tempo).  

O Sistema Rio Claro, por seu turno, conta com a represa Ribeirão do Campo e com as reversões de 
Poço Preto e Guaratuba.  

Tabela 11 – SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE SÃO PAULO 
SISTEMA  REPRESA  VOLUME DA REPRESA 

(hm3) 
ÁREAS E MUNICÍPIOS QUE ATENDE 

Jaguari/Jacareí 
(interconectadas) 

595.0 

Cachoeirinha  70.0 
Atibainha 100.0 

 
CANTAREIRA 

Paiva Castro (Juqueri) 9.4 

Cantareira atende: às zonas Norte, Centro e parte das zonas 
Leste, Oeste e Sudeste do município de São Paulo; a os 
municípios de Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, 
Carapicuíba, Osasco e São Caetano do Sul, e parte dos 
municípios de Barueri e Guarulhos. 

Guarapiranga 180.0 
Billings 1000.0 
Grande 116.0 
Pedras 0.0 
Taquacetuba 0.0 
Pedro Beicht 14.1 
Graça 0.0 

 
GUARAPIRANGA  
RIO GRANDE 

(BILLINGS) 
COTIA 

Isolina 0.0 

Guarapiranga abastece: às regiões Sul e Sudeste do 
município de São Paulo e o município de Taboão da Serra. 

Rio Grande atende: aos municípios de Diadema, São 
Bernardo do Campo e parte de Santo André. 

Alto Cotia abastece: aos municípios de Cotia, Embu, Embu-
Guaçu, Itapecerica da Serra e Vargem Grande Paulista 

Baixo Cotia atende: aos municípios de Barueri, Jandira e 
Itapevi. 

Ponte Nova 290.0 
Biritiba 35.0 
Jundiaí 60.0 
Taiaçupeba 20.0 
Paraitinga 35.0 

 
ALTO TIETÊ 
RIO CLARO 

Ribeirão do Campo 14.0 

Alto Tietê cobre: parte da zona Leste do município de São 
Paulo, os municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Poá, 
Suzano e Ferraz de Vasconcelos, e parte dos municípios de 
Guarulhos, Mogi das Cruzes e Mauá. 

Rio Claro atende: parte da zona Leste de São Paulo, o 
município de Ribeirão Pires e parte do município de Mauá. 

RIBEIRAO DA 

ESTIVA 
 0.0 Município de Rio Grande da Serra. 

Fuente: Elaborado pela autora com base no Plano de Bacia do Alto Tietê (CBH-AT, 2002). 
 

A responsabilidade sobre os sistemas produtores é da Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e 
Saneamento (SERHS); cabendo à SABESP o controle das ETAs, do processo de potabilização da água e 
distribuição aos domic ílios, assim como do SAM. 

                                                 

248 Embora a construção destas represas tenha sido proposta, em 1968, pelo Plano de Desenvolvimento Global de Recursos Hídricos 
das Bacias Alto Tietê e Cubatão, o governo demorou a reconhecer sua importância para o abastecimento da RMSP.  

249 Informações no sítio do DAEE - http://www.daee.sp.gov.br/altotiete/index.htm (acesso em 03/01/06) - e CBH-AT, 2002. 
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Figura 3 - Sistema Integrado de Abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo  
Fonte: Elaborado pela autora com base em SABESP, 1990 e 2000b; EMPLASA, 1994. Foto satélite EMBRAPA, 2004. 

A disponibilidade total do Sistema Integrado é de 63,0m3/s de água (tab. 12), a qual atende, hoje, a 31 
municípios da RMSP (tab. 11); os outros municípios são abastecidos pelos sistemas isolados 250. 

Tabela 12 – DISPONIBILIDADE DE ÁGUA (2000) 
Manancial Disponibilidade (m3/s) 
Cantareira 31,3 
Guarapiranga/Billings 14,3 
Alto Tietê 8,0 
Rio Grande 4,2 
Rio Claro 3,6 
Alto Cotia 0,9 
Baixo Cotia 0,6 
Ribeirão da Estiva 0,1 
Total 63,0 
Fonte: quadro 3.19. Relatório Final (CBH-AT, 2002, p.60). 

 

Dos municípios cobertos pelo Sistema Integrado, a SABESP é responsável pela distribuição de água 
ao consumidor em 25 municípios – inclusive São Paulo -; para os outros seis municípios 251, ela vende a água 
em bloco, mas a distribuição é de responsabilidade dos departamentos ou empresas municipa is.  

Analisando os mananciais de superfície utilizados pelo Sistema Integrado, pode-se observar que eles 
foram afetados pela expansão urbana, especialmente as ocupações irregulares nas áreas de proteção aos 

                                                 

250 Os sistemas isolados atendem aos seguintes municípios da RMSP: Biritiba-Mirim, Cajamar, Guararema, Juquitiba, Mairiporã, 
Pirapora do Bom Jesus, Salesópolis e Santa Isabel.  
251 Os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Osasco, Guarulhos e Mogi das Cruzes compram a 
água em bloco (EMPLASA, 1994). 
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mananciais. No entanto, é necessário ressaltar que a pobreza não é a causa da degradação ambiental; este 
problema está relacionado ao processo de produção, apropriação e consumo da terra urbana, altamente 
excludente, à escassez de políticas habitacionais e aos problemas socia is e econômicos pelos quais passa o 
país. Por outro lado, o impacto sobre estes mananciais reflete também a dificuldade existente para articular e 
integrar o gerenciamento dos recursos hídricos - de responsabilidade do estado de São Paulo -, e a gestão do 
uso do solo - de responsabilidade dos municípios envolvidos. 

Considerando os sistemas produtores em operação, pode-se detectar que apenas o Sistema Alto Tietê 
possui margem para se expandir; entretanto, existem alguns problemas operacionais que dificultam esta 
expansão como a que se verifica com relação à represa Taiaçupeba. Ainda que ela tenha um volume final de 
80hm3 , alguns técnicos estão optando por trabalhar com o volume atual de 20hm3, porque acreditam que 
existirão dificuldades para se utilizar sua capacidade total (CBH-AT, 2002). 

A utilização do manancial subterrâneo, por sua vez, é pouco conhecida, tanto em termos de vazão 
como de número de poços existentes. De acordo com o Plano de Bacia  do Alto Tietê (CBH-AT, 2002, p. 6), 
estima-se uma vazão de 7,9m3/s, em mais de 6000 poços, os quais são utilizados basicamente por indústrias, 
condomínios e outros empreendimentos isolados. A cada ano são abertos cerca de 480 poços. (tab. 13) 

Tabela 13 – UTILIZAÇÃO DE MANANCIAIS SUBTERRÂNEOS 
No. Acumulado de 

perfurações 
Crescimento 

(%) 
Vazão acumulada 

(m3/s) 
Taxa crescimento vazão 

explorada 2000-2010 (%) 
 
Sub-bacia 

2000 2004 2010 2000-2010 2000 2004 2010 2000-2010 
Billings-Tamanduateí 1030 1240 1570 37 1,5 1,9 2,5 67 
Tietê - Cabeceiras 1332 1740 2490 89 1,9 2,5 3,4 79 
Cotia-Guarapiranga 580 750 1180 105 0,5 0,8 1,3 160 
Juqueri-Cantareira 520 660 1050 129 0,8 1,0 1,5 87 
Penha-Pinheiros 1932 2730 4720 162 2,2 3,3 5,3 141 
Pinheiros -Pirapora 726 1075 1975 202 1,0 1,4 2,5 150 

Total 6120 8195 12985 112 7,9 10,9 16,5 108 
Fonte: CBH-AT, 2002, 52. 
Nota: considera-se que os poços abertos, anteriormente a 1975, estão desativados. 

 

Ainda de acordo com este documento (CBH-AT, 2002, p.3), “[o]s sistemas produtores atualmente em 
operação conseguirão sustentar a demanda por mais alguns anos, desde que providências imediatas sejam 
tomadas para sua proteção, principalmente daqueles que estão mais próximos da região urbanizada da bacia. 
Para o médio e longo prazo há que se pensar em outras soluções, como gestão da demanda, reuso e expansão 
de capacidade dos sistemas ou novos sistemas. Tais soluções não devem ser pensadas de forma exclusiva, 
mas sim consideradas de forma conjunta, com a participação das entidades gestoras das Bacias envolvidas, 
como a do Médio Tietê, [a do PCJ,] a do Ribeira do Iguape e a Baixada Santista.”  

Um caminho para se complementar os volumes necessários no futuro será pensar na reversão de 
outras fontes, utilizando-se os reservatórios existentes – Guarapiranga, Taiaçupeba e Jundiaí - como 
reservatórios de passagem. Algumas fontes que poderão ser revertidas são: o rio Juquiá, já estudado no 
passado, o qual poderá contribuir com 4m3/s; os rios Itatinga e Itapanhaú, que poderá contribuir com 8m3/s; e 
o rio Paraíba do Sul. Contudo, a utilização de qualquer um destes rios representará a necessidade de negociar 
e conviver com conflitos: no primeiro caso, poderá haver conflito com a bacia exportadora, que apresenta 
baixa ocupação e baixa demanda, tendo áreas de preservação ambiental; no segundo caso, poderá haver 
conflito porque as nascentes destes rios encontram-se na Serra do Mar, área protegida, e porque estes rios 
representam uma reserva estratégica para o abastecimento da Baixada Santista; o terceiro caso é o menos 
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estudado porque a bacia do Paraíba convive com seus próprios problemas, em virtude da poluição, do 
conflito entre usos e usuários e porque ela própria contribui com o abastecimento de outra área.  

Na RMSP, têm acesso à rede pública de abastecimento de água, cerca de 97% da população. O uso 
predominante da água é o residencial urbano. As atividades agrícolas utilizam cerca de 2,6m3/s para 
irrigação; as atividades industriais, por seu turno, utilizam captações próprias – poços – e acessam a rede 
pública apenas para complementar suas necessidades (JOHNSSON; LOPES , 2003, p.137). (tab.14) 

Tabela 14 – USOS DA ÁGUA (%) 
 Residencial Industrial Comercial Públicos Mistos 
Município de São Paulo 82,58 2,31 9,00 3,30 2,81 
Demais municípios 84,67 1,35 4,40 4,23 5,33 
Total  82,85 2,15 8,45 3,40 3,15 
Fonte: a partir de quadro 3.22. CBH-AT, 2002, 65. 

 

Contudo, é preciso ter cautela com estes dados, pois, embora a porcentagem de cobertura do serviço 
de abastecimento seja elevada, a demanda na RMSP não é homogênea. Enquanto na capital, o consumo 
doméstico médio  fica entre 250 e 450 litros por habitante por dia; nos demais municípios da região, o 
consumo médio fica em torno de 300 a 350 l/hab./dia. A seguir, trataremos das dificuldades encontradas para 
fazer a gestão destes problemas.  

 

8.1.4. CONFLITOS, OBSTÁCULOS E IMPASSES PARA A GESTÃO DAS ÁGUAS 

O conjunto de políticas hídricas adotadas - e suas obras - conformaram um complexo sistema 
hidráulico inter-regional, o qual, a partir de determinado estágio de sua implantação, se tornou um “fato 
consumado”; as medidas subseqüentes adotadas buscaram minimizar os efeitos das escolhas anteriores. 

Neste contexto, a gestão das águas constitui um desafio porque, por um lado, há os conflitos entre os 
diferentes usos e usuários na Bacia do Alto Tietê e entre esta e as bacias vizinhas, decorrentes da escassez de 
água em condições adequadas, da importação de água e da exportação de efluentes domésticos, e, por outro, 
há a necessidade de coordenar as ações e posições dos diferentes níveis de governo envolvidos e dos atores 
sociais neste campo. (ALVIM, 2003; CAMPOS, 2001; NEDER, 2002) 

Por muito tempo esta gestão foi orientada pelo governo federal, que privilegiava a realização de 
obras hidráulicas, em especial, aquelas direcionadas ao setor energético; somente nos anos 80, em razão de 
uma série de transformações a nível nacional e internacional, teve início um processo de divisão de 
competências entre os entes da federação e de reconhecimento da necessidade de tratar a questão hídrica de 
forma mais ampla e integrada, conjugando os múltiplos aspectos, escalas e atores envolvidos. 

De modo geral, podemos dizer que o uso da água para geração de energia elétrica tem sido o pivô 
dos conflitos. Os setores favoráveis à manutenção do Projeto Serra argumentam que a energia produzida em 
Henry Borden é necessária para o funcionamento das indústrias em Cubatão e que a reversão do Pinheiros é 
necessária para evitar a cunha salina; sustentam também que, uma vez que o parque industrial foi instalado 
na região, tendo como suporte a energia de Henry Borden, os usuários industriais locais devem ser 
respeitados - direitos adquiridos -; por isto, são favoráveis à adoção da flotação no rio Pinheiros. Os setores 
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contrários, por sua vez, argumentam que, com este Projeto ativo, a Billings terá seus níveis de poluição e 
contaminação cada vez mais elevados, inviabilizando sua utilização no futuro para o abastecimento da 
RMSP, e que ocorrerá um desequilíbrio ecológico, prejudicando as atividades desenvolvidas na represa: 
lazer e pesca; são contrários ao projeto de flotação. Neste debate, participam também os municípios a jusante 
de São Paulo, cuja preocupação é o aumento da vazão do rio Tietê na barragem Edgard de Souza com a 
paralisação da reversão do Pinheiros, e o aumento da concentração de poluentes nas águas - especialmente 
detergentes -, o que ocasiona a formação de espumas.  

Outro problema é a questão da regularização da vazão dos rios. Como vimos, o solo predominante na 
bacia é pouco poroso e permeável, o que é agravado pela  grande impermeabilização do solo pela 
urbanização; por isto, em períodos de chuvas, o excedente não é absorvido e ocorrem as enchentes. A 
solução adotada tem sido a construção de represas de contenção – os piscinões - na região das cabeceiras.  

Além dos conflitos entre os usos múltiplos, a bacia também convive com conflitos internos às sub-
bacias. Começando pela sub-bacia Tietê-Cabeceiras, observa-se a existência de um conflito entre o uso 
elevado de água para irrigação – hortifrutigranjeiros – e o uso para o abastecimento público urbano. A sub-
bacia Billings-Tamanduateí - uma das mais industrializadas e urbanizadas da região -, apresenta conflitos 
decorrentes da disputa entre o uso da água para geração de energia e o uso para abastecimento, pesca e lazer; 
tal problema é agravado pelas características de uso e ocupação do solo, pela precariedade dos serviços de 
saneamento e pelo uso industrial da água. Os conflitos verificados na sub-bacia Cotia-Guarapiranga, se 
assemelham aos da Billings-Tamanduateí, especialmente aqueles relacionados aos assentamentos populares, 
à precariedade de atendimento sanitário - apesar do Programa Guarapiranga -, à especulação imobiliária, aos 
problemas fundiários e à proteção dos mananciais. A sub-bacia Pinheiros-Pirapora, por estar a jusante do 
município de São Paulo , sofre com o grande volume de águas poluídas do rio Tietê que recebe, com o 
acúmulo de espumas em Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus e, em períodos de chuvas, com as 
enchentes. A sub-bacia  Juqueri-Cantareira, por sua vez, convive com o problema de ocupações clandestinas 
na Serra da Cantareira e com a precariedade da cobertura dos serviços de saneamento básico. Por fim, a sub-
bacia Penha-Pirapora, que corresponde à porção mais urbanizada da bacia - o município de São Paulo -, 
enfrenta muitos problemas, mas, como veremos posteriormente, é a única que não possui um Subcomitê 
próprio; seus problemas devem ser tratados no âmbito do Comitê de Bacia do Alto Tietê. Cabe destacar que, 
nos últimos anos, quase todas estas sub-bacias têm questão comum: o traçado do Rodoanel - uma rodovia 
periférica à RMSP -, cuja passagem afetará áreas de proteção aos mananciais. 

No que tange aos conflitos entre bacias, a Bacia do Alto Tietê enfrenta problemas com as seguintes 
bacias: Piracicaba, Capivari e Jundiaí; Sorocaba - Médio Tietê e Baixada Santista.  

Com relação à bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, há o já citado problema da transferência de 
água do Piracicaba para a RMSP, a qual interfere nas vazões e contribui para uma diminuição nos volumes 
de água a serem destinados aos diferentes usos na região do Piracicaba, afetando às atividades econômicas 
locais; além disto, apresenta um custo considerável por causa da energia necessária para bombear as águas 
do Piracicaba até a ETA Águas Claras - estimativas apontam o valor de US$ 4,7milhões ao ano. Atentas a 
este conflito, outras bacias estão em estado de alerta, pois sabem que, à medida que a metrópole cresce e que 
poucas medidas são tomadas no sentido de diminuir as perdas e ampliar o reuso, novas fontes deverão ser 
encontradas para saciar às necessidades hídricas da RMSP e elas poderão estar na mira dos stakeholders. Na 
bacia do Sorocaba - Médio Tietê, os principais conflitos ocorrem em virtude da poluição das águas pelo 
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esgoto doméstico (local) e pelas atividades desenvolvidas a montante (JOHNSSON; LOPES, 2003); das 
enchentes – apesar das obras para o alargamento da calha do Tietê e a construção das referidas represas de 
contenção –; e dos impactos sobre seus mananciais. A Baixada Santista, afora as incertezas relacionadas ao 
Projeto Serra, não enfrenta problemas extremos com relação à Bacia do Alto Tietê. Contudo, no futuro, estas 
duas áreas poderão disputar as mesmas fontes: rios Itatinga e Itapanhaú, na Serra do Mar. 

Observando a problemática hídrica do ponto de vista dos atores envolvidos, podemos notar que, ao 
longo dos anos, têm ocorrido divergências com relação à gestão da mesma, o que tem resultado em ações 
contraditórias, na paralisação das ações e atividades e, muitas vezes, no surgimento de impasses entre os 
diferentes agentes do poder público e entre estes e atores da sociedade civil.  

Um exemplo dos conflitos entre ações do poder público, se refere ao sistema de geração de energia 
elétrica na Usina Henry Borden. Em meados dos anos 70, o governo federal, visando diminuir a 
contaminação da represa Billings, definiu uma nova política energética para São Paulo, determinando a 
diminuição da produção de energia na referida Usina e do volume de esgotos enviado à Billings. Contudo, 
refletindo uma contradição interna, o governo federal apoiou, por meio  do PLANASA, o Plano 
SANEGRAN, que previa o envio de esgotos à Billings; enquanto as ETEs não entrassem em funcionamento 
e as redes coletoras não fossem ampliadas, as águas da represa acabariam sendo poluídas - como de fato 
ocorreu. Estiveram envolvidos nesta questão, o Ministério de Minas e Energia, via Departamento Nacional 
de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), e o Ministério do Interior, via Banco Nacional de Habitação (BNH).  

Outro exemplo que pode ser citado, também se relaciona com a política energética adotada. O 
governo do estado de São Paulo, nos anos 70, visando a preservação ambienta l, elaborou a Lei de Proteção 
aos Mananciais (LPM), e propôs a “Operação Balanceada”, apresentadas anteriormente. Em contraposição, 
buscando atender aos interesses do setor elétrico e do mercado imobiliário, manteve a produção de energia 
em Henry Borden, apoiado pelo governo federal, e propôs a execução de obras para transformar a linha de 
carga da FEPASA – Ferrovia Paulista S/A, em trem metropolitano, a qual atingiria a área de Parelheiros - 
área de proteção -, estimulando a ocupação da mesma. Neste sentido, a Companhia Metropolitana de 
Habitação de São Paulo (COHAB/SP), comprou terrenos em áreas próximas aos mananciais para a 
construção de conjuntos habitacionais (GROSTEIN et al., 1985). No projeto de transformação do ramal da 
FEPASA, cabe destacar que a Secretaria de Negócios Metropolitanos (SNM), a SABESP e a CETESB se 
posicionaram de forma contrária à ação. No caso dos conjuntos habitacionais, embora a SNM tenha se 
posicionado contra a proposta, a COHAB-SP decidiu pela construção de três Conjuntos Habitaciona is - 
Bororé I, II e III -, os quais juntos contêm 2642 unidades habitacionais; cabe destacar que os dois últimos 
foram construídos no período em que a LPM já estava em vigor (UEMURA, 2000). 

A atuação dos governos municipais na questão hídrica e na proteção dos mananciais, por sua vez, 
tem sido muito incipiente, em virtude da limitação de seu escopo de trabalho à execução de obras e à 
prestação de serviços. Até os anos 90, o governo de São Paulo era o que apresentava uma atuação mais 
efetiva frente aos governos dos outros municípios da Região Metropolitana, concentrando suas ações na 
adoção de medidas para regular o uso e a ocupação do solo em território municipal e na criação do SOS 
Mananciais, em 1991, para fiscalizar as bacias do Guarapiranga, Capivari-Monos e Billings. Em 1993, com a 
mudança de gestão na prefeitura de São Paulo, o SOS Mananciais foi assumido pelo governo do estado, por 
meio da Comissão Especial de Proteção aos Mananciais; porém não contou com os mesmos recursos 
financeiros de antes, o que prejudicou seu desempenho. Atualmente, a Secretaria de Habitação do Município 
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de São Paulo (SEHAB), desenvolve o Programa Mananciais252, atuando na recuperação (socio)ambiental das 
favelas e loteamentos precários localizados na região dos mananciais da cidade de São Paulo.  

A atuação da sociedade civil na região, por sua vez, pode ser dividida em dois momentos, cujo 
divisor foram as referidas mudanças que ocorreram nos anos 80. No primeiro momento, a sociedade civil, 
representada por organizações não-governamentais e categorias profissionais, teve uma atuação importante, 
posicionando-se sobre algumas questões relacionadas às águas e apresentando suas propostas. Nesse 
momento, se destacaram: - a “Comissão de Defesa da Billings”, que atuou contra a adoção do Plano Diretor 
SANEGRAN e a favor da Solução Integrada; a favor da Operação Balanceada e contra propostas de 
alteração na Lei de Proteção aos Mananciais - LPM; - a “Associação de Defesa do Tietê”, que lançou a 
campanha SOS Tietê e se posicionou a favor do SANEGRAN, da manutenção do Projeto Serra e da 
compartimentação dos braços da represa Billings; e - a “Comissão de Defesa da Bacia do Guarapiranga”, que 
pressionou por um controle maior do uso público das margens da represa de Guarapiranga, pela 
regulamentação de sua ocupação por mansões, clubes de campo, indústrias, loteamentos, bares e 
restaurantes, e contra a duplicação da estrada de Parelheiros e a criação do trem metropolitano. No que diz 
respeito às categorias profissionais, se destacaram: a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES), 
que apoiou a redução da produção de energia em Henry Borden e a diminuição do despejo de esgotos in 
natura nos rios; o Instituto de Engenharia e a Associação Paulista de Empreiteiros de Obras Públicas – 
APEOP -, que foram favoráveis a implantação do SANEGRAN, e o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), 
contrário às alterações na LPM. (GROSTEIN et al, 1985) 

No segundo momento, após a promulgação da Constituição brasileira, em 1988, da Constituição do 
estado de São Paulo, em 1989, e da Lei nº 7663, em 1991, e a posterior instalação do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê e dos Subcomitês, sobre os quais falaremos no próximo capítulo, a participação 
de atores não-governamentais se intensificou e a correlação de forças entre níveis de governo e entre o poder 
público e a sociedade foram alteradas (ver cap.10).  

A seguir, apresentaremos a segunda área de estudo: o Vale do México. 

 

 

8.2. VALE DO MÉXICO E ZONA METROPOLITANA DA CIDADE DO MEXICO, 
MÉXICO 

8.2.1. CARACTERÍSTICAS TERRITORIAIS 

O Vale do México localiza-se na região central do país , distante tanto do Oceano Pacífico, como do 
Golfo do México (fig. 4). Formou-se pelo rebaixamento de ordem tectônica e, nele, as altitudes variam entre 
2.240m (altura média da Cidade do México) a 5.747m (Vulcão Popocatepetl) acima do nível do mar.  

                                                 

252 Este Programa tem como objetivos: recuperar e conservar a qualidade das águas dos reservatórios Guarapiranga e Billings e 
buscar melhores condições de vida para os moradores da região. Compreende obras de infra-estrutura urbana - rede de água e coleta 
de esgotos, drenagem, coleta de lixo, melhorias viárias - e o reassentamento de famílias que vivem em áreas de risco. 
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A precipitação pluviométrica média anual é de 628,8mm, concentrada em 6 meses - maio a outubro-, 
o que representa cerca de 4% do volume total de chuvas no país (CNA, 2003; CASTAÑEDA, 1997), volume 
considerado insuficiente para recompor os volumes de água extraídos do subsolo e dos corpos de água 
superficiais, o que agrava a escassez de recursos hídricos nesta região.  

 
Figura 4 - Localização do Vale do México no país 
Fonte: A autora com base em CAMPOS, 2001. 

A este baixo índice pluviométrico, soma-se a distribuição irregular das águas, da população e das 
atividades industriais no país. De acordo com os dados obtidos, cerca de 75% da população mexicana e 90% 
da produção industrial do país se concentram em cotas superiores a 500m, onde há apenas 20% de água 
(ATLAS, 1987; M ERINO Y GUEVARA, 1991).  

Os rios mais importantes que se formaram no Vale do México são os rios Magdalena de la Piedad, 
Ameca, Santo Desierto , Remédios e Cuautitlán. Quando a cidade de Tenochtitlán foi fundada pelos astecas, a 
área, onde hoje se localiza a Cidade do México, era ocupada por vários lagos, como Chalco, Xochimilco, 
Texcoco, formados pelo escorrimento das águas pluviais das serras que rodeavam a planície lacustre. 
Posteriormente, no período da colonização espanhola, passou-se a utilizar intensamente a água e, acima de 
tudo, deu-se início a uma série de obras hidráulicas, que modificaram o ciclo hidrológico existente; os lagos 
foram se extinguindo e, hoje, cobrem uma área bem menor do Vale do México. 

O Vale do México, em conjunto com o Vale de Tula, fazem parte da Região Hidrológico-
administrativa XIII, Vale do México e Sistema Cutzamala, localizada na meso-região Centro253, a qual 
possui 16.392,8km2 (fig. 5) - sendo que 60% desta superfície correspondem ao Vale do México -, e uma 
população de 19,6 milhões de habitantes.  

                                                 

253 Para facilitar a gestão das águas, o país foi dividido em 5 meso-regiões - Sul-Sudeste, Centro-Ocidente, Centro, Nordeste e 
Noroeste-, 13 regiões hidrológico-administrativas e 102 sub-regiões baseadas na jurisdição política.  
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Figura 5 - Região XIII - Vale do México e Vale de Tula 
Fonte: CNA, 2003. 

Esta Região abrange, integralmente, 56 municípios do estado do México, 39 municípios do estado de 
Hidalgo, 4 municípios do estado de Tlaxcala e as 16 delegações do Distrito Federal - DF, num total de 115 
municípios e delegações. Em termos de superfície, o DF, que se localiza totalmente nesta Região, ocupa 9% 
do território da Região, o estado do México, 39%, o estado de Hidalgo, 49%, e o restante é ocupado pelos 
municípios do estado de Tlaxcala (tab. 15) 

Tabela 15 – REGIÃO XIII E SUAS PARTES CONSTITUTIVAS 

Entidade Federativa Sub-região 
Distrito Federal México Hidalgo Tlaxcala Total 

Vale do México 5118 km2 1499 km2 2719 km2 499 km2 9835 km2 
Vale de Tula 1294 km2 0 5263 km2 0 6557 km2 

Total  6412 km2 1499 km2 7982 km2 499 km2 16392 km2 

Fonte: elaborado pela autora a partir do quadro “Superficies de la Región por cuenca y estado”. 
Programa Hidráulico Regional 2002-2006, Região XIII. (CNA, 2003. p. 20) 

 

No Vale do México está localizada a maior metrópole mexicana - a Zona Metropolitana da Cidade 
do México (ZMCM), a qual convive com baixíssima disponibilidade de água: cerca de 131,70 m3/hab/ano 
(cálculos com base em CASTAÑEDA, 1997) - muito abaixo do índice crítico 1.500 m3/hab/ano. 
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Assim como a Bacia do Alto Tietê, o Vale do México também é uma bacia metropolitana; 
entretanto, neste caso, a ZMCM não chegou a ser legalmente instituída. Para facilitar o planejamento e a 
gestão da região, porém adota-se esta unidade, com algumas variações em sua delimitação254 (tab. 16 e fig. 6). 

Tabela 16 - ZONA METROPOLITANA DA CIDADE DO MÉXICO 
ANO DE ANEXAÇÃO DELEGAÇÕES E MUNICÍPIOS 

Antes de 1930 Cidade Central: delegações de Cuautémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juárez 

1930-1950 Áreas Intermediárias: Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco e 
Iztapalapa (DF).  

1951-1970 2ª Conurbação: Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco (D.F.), Ecatepec, Naucalpan, 
Nezahualcoyotl, Tlanepantla (EDOMEX) 

1971-1986 Metropolização: Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac (D.F.) e os municípios de Atizapán de Zaragoza, 
Chalco, Iztapaluca, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán de R.Rubio, Cuautitlán Izcalli, 
Huixquilucan, La Paz, Nicolás Romero, Tecámac, Tultitlán (EDOMEX). 

1987-1995 Municípios em processo de metropolização: Acolman, Atenco, Cocotitlán, Coyotepec, Chiautla, 
Chiconcuac, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Papalotla, San Martín de las Pirámides, 
Temamantla, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepozotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tlamanalco, Tultepec, 
Zumpango (EDOMEX) e Tizayuca (estado de Hidalgo) 

1996 Demais municípios próximos: Amecameca, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Ecatzingo, Huehuetoca, 
Isidro Fabela, Jilotzingo, Juchitepec, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Temascalapa, Tenango del Aire, 
Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa 

Fonte: elaborado pela autora a partir de DELGADO, 1989; ATLAS, 1987; INEGI, México, 1996. 

 

Além da ZMCM, também é utilizada como unidade de referência a Zona Metropolitana do Vale do 
México (ZMVM), que corresponde, desde 1997, ao Distrito Federal - DF, aos 58 municípios do estado do 
México, conurbados e não conurbados, e ao município de Tizayuca, no estado de Hidalgo. A diferença 
básica entre elas é que a ZMVM compreende também os municípios com características rurais, mas que, em 
virtude de sua localização estão sujeitos à forte pressão da expansão urbana. 

 
Figura 6 - Processo de metropolização da Cidade do México 
Fonte: elaborado pela autora com base em ATLAS, 1987; DELGADO, 1989. S/escala. 

                                                 

254 A primeira delimitação da ZMCM foi efetuada em 1964, pela Comissão Hidrológica da Bacia do Vale do México (UNIKEL, 
1976). Cf. CAMPOS, 2001. 
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8.2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E ESPACIAIS DO PROCESSO DE 

INDUSTRIALIZAÇÃO E METROPOLIZAÇÃO 

O processo de industrialização desta região iniciou-se nos anos 40, tendo como núcleo principal a 
Cidade do México. Naquele período, o Estado realizou grandes investimentos na produção de infra-estrutura 
básica e pesada, visando diminuir as desvantagens locacionais, pela carência de água e pela baixa oferta de 
energia elétrica na região.  

Paralelamente a este processo, teve início um processo de urbanização intenso e acelerado da capital 
do país, o qual, nas décadas de 60 e 70, extrapolou os limites do Distrito Federal - DF e atingiu os 
municípios do estado do México vizinhos ao DF, o qual apresentava alguns limites à expansão urbana em 
função dos ejidos255 e áreas comunais. A região recebeu, então, 50% da corrente migratória do país 256 e aos 
poucos foi se formando o que é hoje a maior concentração humana acima dos dois mil metros acima do nível 
do mar: a Zona Metropolitana da Cidade do México. 

Nos anos 70, a região atingiu status de principal pólo industrial e econômico do país, contribuindo 
com 41% da produção industrial total. No início da década seguinte, porém, este crescimento industrial e 
urbano foi desacelerado com a crise econômica e o pedido da moratória mexicana, em 1982, e com o forte 
terremoto ocorrido em setembro de 1985, o qual destruiu boa parte do centro histórico da Cidade do México. 
Estes eventos tiveram reflexos sobre o crescimento da cidade que passou de 5% ao ano, entre 1950 e 1970, 
para 3,24% ao ano, entre 1970 e 1980, e para 1,84% ao ano no decênio seguinte (INEGI, 1980 e 1990). (tab. 17) 

Tabela 17 – POPULAÇÃO TOTAL E CRESCIMENTO  
ANO População Total (hab.) Crescimento (%) 
1940 1,56 milhões -- 
1950 3,35 milhões 114,74 
1970 9,25 milhões 176,12 
1980 12,92 milhões 39,67 
1990 15,49 milhões 19,89 
1995 17,20 milhões 11,04 

Fonte: UNIKEL, Luís. Urbanización y urbanismo. In: WIONCZEK, Miguel S. La sociedad mexicana: presente 
y futuro. México, Fondo de Cultura Económica, 1974 (2ª ed.) (dados de 1940); INEGI, Censo General de 
Población y Vivienda.(1950, 1970, 1980, 1990 e contagem – 1995) 

 

Apesar desta queda nas taxas de crescimento, a importância da região no país se manteve. No ano 
2000, a ZMCM atingiu a marca de 17,3 milhões de habitantes ou 95% da população total da Região XIII.  

                                                 

255 A Reforma Agrária – uma das conquistas da Revolução Mexicana -, expropriou latifúndios e terras do Estado, dividindo as terras 
expropriadas em ejidos e áreas comunais, que estão sujeitos às leis da Reforma Agrária. Um ejido é de propriedade da Nação, cedido 
em usufruto individual perpétuo e hereditário aos camponeses para ser destinado à produção agropecuária. Após os anos 80, 
entretanto, as divisões praticamente cessaram porque já haviam se esgotado as terras úteis suscetíveis para o aproveitamento 
agropecuário e também porque o ejido havia se mostrado economicamente desvantajoso, tendo em vista que a maioria das 
propriedades ejidais se destinou a uma economia de subsistência. Em 1992, as reformas efetuadas na Constituição mexicana, 
incidiram sobre estas propriedades, preservando seus limites e concedendo aos “ejidatários” e “comuneros” a possibilidade de mudar 
o uso do solo e de vender a propriedade, o que, anteriormente, era proibido (CAMPOS, 2001). 
256 DUHAU, Emilio. AMCM: Una catástrofe anunciada? Revista Ciudades nº 6. México, abril-junio, 1990.  
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No processo de industrialização e de metropolização, a concentração econômica e a populacional 
reforçaram-se mutuamente e a ocupação ocorreu sem respeitar a irregular distribuição dos recursos naturais 
(ROEMER, 1997), alcançando terrenos pouco propícios à construção de infra-estrutura urbana, os quais, 
normalmente, foram ocupados pela população de baixa renda (TUDELA , 1991). Cabe ressaltar que a 
expansão urbana ocorreu com baixa densidade, em um processo caracterizado pela invasão, seguida de 
anistia e de dotação de serviços. A mancha urbana que, em 1960, cobria uma superfície de 470,70km2, 
atingiu, em 1995, a superfície de 1454,92km2 (tab. 18) 

Tabela 18 – ZONA METROPOLITANA DA CIDADE DO MÉXICO - MANCHA URBANA  
ANO ÁREA (km2) CRESCIMENTO (%) 
1960 470,70 -- 
1970 682,60 45,02 
1980 1.089,73 59,64 

1990 1.325,79 21,66 
1995 1.454,92 9,74 

Fonte: M ERCADO, Ángel. Reservas territoriales para usos urbanos. In: EIBENSCHUTZ, 1997, pp. 151-152 

 

Podemos observar que, entre 1970 e 1995, a área ocupada pela mancha urbana cresceu 113,14%, 
enquanto que a população cresceu 85,95%, refletindo uma tendência de espraiamento. Na década de 80, a 
densidade na cidade central era de 203 hab./ha, no Distrito Federal era de 136 hab./ha e nos municípios 
conurbados era de 104 hab./ha (MERCADO, 1997). 

Interessante observar que, como em São Paulo, houve um esvaziamento populacional na cidade 
central257, verificando-se taxas negativas: -1,87%, entre 1970 e 1980, e -2,01%, entre 1980 e 1990. Em 1980, 
a população do Distrito Federal correspondia a 62,8% da população total metropolitana; em 1990, esta 
porcentagem caiu para 54,3%.258 (tab. 19) 

Tabela 19 - TAXA DE CRESCIMENTO - POPULAÇÃO E ÁREA URBANA NA ZMCM 
PERÍODO  DISTRITO FEDERAL (%) MUNICÍPIOS CONURBADOS (%) 

População 1,57 8,14 1970-80 
Superfície urbanizada 2,29 9,65 

População 0,25 2,92 1980-90 
Superfície urbanizada 0,96 3,34 

População 0,36 0,74 1990-95 
Superfície urbanizada 0,26 0,66 

Fonte: Dados extraídos de MERCADO, 1997, p.145; CAMPOS, 2001. 
 

No final da década de 80, acelerou-se o processo de ocupação irregular no Vale do México, 
especialmente na região leste, pela população de baixa renda, ocasionado, sobretudo, pelas limitações 
fundiárias, pela criação de restrições legais ao crescimento físico do DF e pela proposição de um zoneamento 
para tentar preservar determinadas áreas do impacto da expansão urbana. Reconhecendo isto, o governo 
federal mexicano adotou uma política de desconcentração urbana, cujas propostas procuravam transferir 
parte das atividades econômicas do DF para outras regiões do país.  

                                                 

257 Refere-se à área composta pelas seguintes delegações: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e Venustiano Carranza. 
258 Dados do Plan Regional Metropolitano del Valle de México, UAM-X, 1992. 
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Dentre estas propostas podemos destacar: a criação de cidades novas como Ciudad Sahagún – a 
75km de distância da Cidade do México -, na qual seriam instaladas novas plantas industriais 259; a instalação 
de parques industriais como o Parque Industrial de Tula – a 64km de distância da Cidade do México -, e de 
fábricas nos municípios de Puebla, Toluca e Cuernavaca; e a transferência do Instituto Nacional de 
Estatística, Geografia e Informática (INEGI), para o município de Aguascalientes, a 420km de distância da 
Cidade do México260. (CAMPOS, 2001) 

“As políticas de desconcentração empreendidas na década [de 80] [...] afetaram principalmente às 
indústrias ao modificar o esquema econômico que favorecia sua presença na região, fato pelo qual nas 
últimas duas décadas diminuiu a participação da População Economicamente Ativa (PEA) nas atividades 
dentro do setor secundário, basicamente na indústria manufatureira e da construção. No entanto, esta 
diminuição provocou um aumento das atividades comerciais e de serviços correspondentes ao setor 
terciário.” (CNA, 2003, p. 33) (tab.20) 

Tabela 20 - ATIVIDADES ECONÔMICAS NA REGIÃO E NAS SUB-REGIÕES 
Área Setor primário Setor secundário Setor Terciário 
Vale do México 1,2 % 29,8 %  69 % 

Vale de Toluca 22 % 36,6 %  41,4 %  
Região XIII 2 % 29 % 69 % 

Fonte: elaborado pela autora com base em CNA, 2003, p.33 
 

Entretanto, embora haja um processo de crescimento econômico na Região XIII, com o aumento das 
atividades terciárias, nota-se que não houve um correspondente aumento na renda da população. De acordo 
com os dados do Plano Hidráulico Regional (CNA, 2003), 35,5% ganham entre 3 e 5 salários mínimos e 
apenas 15,5% da população possui renda mensal superior a 5 salários mínimos. Fazendo os cálculos, temos 
que quase 10 milhões de pessoas vivem, nesta área, com uma renda inferior a 3 salários mínimos 261 ou 
US$275,70 por mês. 

Olhando os dados de forma desagregada, percebemos que há uma disparidade entre as delegações do 
DF e os municípios do estado do México e mesmo entre as delegações do DF entre si. Isto se reflete nas 
formas de ocupação do território e no acesso às redes de infra-estrutura. 

Este estágio avançado de urbanização – metropolização -, apresenta grandes desafios para a gestão e 
o planejamento, em especial, dos recursos hídricos. A seguir, vamos apresentar os principais problemas 
hídricos verificados na região que devem ser enfrentados. 

 

                                                 

259 GORMSEN, E. Descentralización y planificación regional en México. Revista Interamericana de Planificación nº 112. México, 
SIAP, oct-dic/1995.  
260 Esta medida teve poucos reflexos porque, ao mesmo tempo em que a transferência do INEGI significou o deslocamento de 64mil 
pessoas - entre empregados e seus familiares -, para outro município, houve um acréscimo de 120mil pessoas na Cidade do México. 
(GORMSEN, 1995) 
261 Em janeiro de 2006, um salário mínimo na região era de 48,67 Pesos mexicanos por dia ou, aproximadamente, 1.070,74 Pesos 
mexicanos por mês, ou ainda, o equivalente a 91,90 dólares por mês. Dados sobre renda disponível em 
www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=eemp20&c=5586&e=09 acessado em 15/01/06. 
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8.2.3. PROBLEMAS TÉCNICOS E SOCIAIS RELACIONADOS AOS USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA 

O processo de ocupação da região, e posterior industrialização e metropolização da Cidade do 
México, tiveram grande impacto sobre o sistema hidráulico do Vale do México, afetando também ao Vale de 
Tula. A construção de obras para drenar as águas da cidade262; o crescimento contínuo da demanda; o uso 
excessivo das fontes locais - superficiais e subterrâneas -; a expansão da mancha urbana, com a conseqüente 
impermeabilização do solo; o uso inadequado da água e a poluição das fontes existentes; acabaram alterando 
o ciclo hidrológico, contribuindo para diminuir o volume disponível de água de boa qualidade e agravando 
os conflitos entre seus diferentes usos e usuários. Assim, a Cidade do México que, no período de sua 
fundação, convivia com o problema das cheias na extensa planície lacustre, passou a conviver com uma 
situação oposta, ou seja, uma grave escassez de água, em quantidade e qualidade.  

Para fazer frente a esta escassez na ZMCM, adotou-se como solução, a importação de água de fontes 
externas; mas, se por um lado, solucionava-se - mesmo que momentaneamente - o problema da metrópole, 
por outro, ocasionava-se problemas para as áreas fornecedoras pela diminuição do volume de água potável 
disponível nestas áreas e pelo prejuízo de algumas das atividades econômicas e do ambiente local. Como 
veremos, hoje, o quadro é crítico;  os problemas hídricos ganharam complexidade e passaram a envolver 
diferentes usos e usuários, demandando novas formas de se fazer a gestão dos mesmos.  

A seguir, vamos apresentar alguns dos principais conflitos existentes entre os usos múltiplos da água. 
Ressaltamos, porém que, tendo em vista que o Consejo de Cuenca envolve tanto o Vale do México, como o 
Vale de Tula - Região XIII -, vamos abordar os problemas existentes nas duas sub-bacias.  

 

Abastecimento: superexploração das fontes locais 

A análise da problemática hídrica na Região XIII deve considerar que o Vale do México e o Vale de 
Tula não são áreas homogêneas. No caso da exploração das fontes locais, as diferenças tornam-se bastante 
claras pois enquanto no Vale do México, a maioria dos aqüíferos está super-explorada, no Vale de Tula estão 
sub-explorados (tab. 21). Os aqüíferos que ainda estão sub-explorados, no Vale do México, são o aqüífero de 
Tecocomulco e os de Apan e Soltepec; no Vale de Tula, temos os seguintes aqüíferos sub-explorados: 
Chapatongo-Alfajayucan, Valle de Mezquital, Ajacuba, Tepeji del Rio e Actopan-Santiago de Anaya. 

Tabela 21 - Condição de aproveitamento dos aqüíferos - Região XIII 
Sub-região Aqüíferos sobre-explorados % de superexploração 

Chalco – Amecameca 27% 
Zona Metropolitana da Cidade do México 297% 
Texcoco 47% 

 
 
Vale do México 

Cuautitlán – Pachuca 33% 
Astillero 25% Vale de Tula 
Ixmiquilpan 1% 

Fonte: elaborado pela autora a partir de CNA, 2003, p.37 
 
                                                 

262 Construiu-se um sistema conjunto - águas pluviais e esgotamento sanitário -, que passou a enviar os volumes excedentes para o 
Valle de Mezquital, no estado de Hidalgo. Contudo, nos últimos anos, frente à escassez, começou-se a repensar esta solução, o que 
vem desencadeando uma disputa pelas águas. 
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O processo de superexploração dos lagos e aqüíferos para o abastecimento da Cidade do México teve 
início há um bom tempo; por isto, no início do século XX, frente à necessidade de se complementar o 
volume de água necessário para o abastecimento da região, iniciou-se a importação de água de fontes 
distantes. Paralelamente à extração de água dos poços do Vale do México, passou-se a trazer água do Lago 
Xochimilco, a 35km do núcleo central.  

No processo de metropolização e industrialização, os lagos originais passaram a desaparecer, em 
virtude do assoreamento e da superexploração dos cursos de água; o mesmo ocorreu com os aqüíferos, 
explorados para o abastecimento doméstico e industrial. 

Em 1994, de acordo com Romero (1994), o volume de água extraído dos aqüíferos do Vale do 
México era aproximadamente de 42,6m3/s; considerando que a capacidade de infiltração era de 23m3/s, 
excedia-se em 19,6m3/s a capacidade de recarga dos aqüíferos. Esta prática generalizada tornou cada vez 
mais difícil a extração de água por causa da diminuição dos volumes de água, exigindo que os poços263 
atingissem profundidades cada vez maiores - entre 450 a 1000m; entretanto, nestas profundidades, a água 
tem sua qualidade química alterada pelo longo contato com determinadas formações geológicas, 
configurando-se outro problema (PERLÓ, 1990).  

Outro problema observado por causa da superexploração de fontes subterrâneas é sua contribuição 
ao rebaixamento de algumas áreas da Cidade do México264. A retirada excessiva de água do subsolo deixa as 
cavidades vazias; com a compressão de terrenos situados acima destas cavidades, ocorre o rebaixamento do 
solo e também algumas trincas na infra-estrutura urbana instalada, bastante antiga e obsoleta. Estas trincas, 
por sua vez, permitem o contato das águas servidas com os lençóis freáticos, ocasionando sua contaminação.  

 

Contaminação das fontes versus abastecimento de água  

A exploração excessiva das fontes de água - superficiais e subterrâneas -, realizada sem restrições e 
sem fiscalização, acabou contribuindo para a contaminação dos corpos d’água. 

Um exemplo é a contaminação das águas do Lago Xochimilco, ao redor do qual havia uma área 
agrícola, onde se encontravam as chinampas265, sobre as quais se plantavam flores e hortaliças. Por causa da 
expansão urbana, os recursos hídricos do Lago passaram a ser usados para o abastecimento do Distrito 
Federal e, em seguida, para a recepção dos dejetos provenientes da Estação de Tratamento de Esgotos de 

                                                 

263 Em 1996, segundo a Comissão Nacional de Água (CNA) haviam 910 poços registrados no DF e 1530 no Estado do México. 
264 Cf. LEGORRETA, Jorge. Los pozos y sus efectos: el hundimiento de la Ciudad. In: Jornada Ecologica. México, julio/1997. 
http://www2.planeta.com/mader/ecotravel/ecologia/97/089/agua1.html; Les Cahiers de l’IAURIF, 1997; e PRECIADO, Luis, 
RODRÍGUEZ, Daniel y GARZA, Mario. La vulnerabilidad de la ciudad de México. In: EIBENSCHUTZ, 1997. Tomo I. pp.235-300. 

265 Chinampa é um sistema artificial de criação de terra agrícola, realizado em zonas pantanosas ou lacustres, desde o período pré-
hispânico. A técnica consiste em espalhar árvores de raízes resistentes ao redor das quais se coloca terra fértil e se compacta de 
maneira a formar uma espécie de plataforma de terra às margens do lago ou canal. Com este sistema, a fertilidade do solo se renova 
através de micro-organismos da água dos canais, com húmus, plantas aquáticas, flora residual e dejetos de animais. As chinampas 
têm sido muito utilizadas no Lago Xochimilco e no Lago Tláhuac, cuja área utilizada para plantio está, hoje, em torno de 2 mil ha. 
(CANABAL, Beatriz et. Al. La Chinampería frente a la expansión urbana. Revista Ciudades, nº 10. Ecologia y Medio Ambiente. 
Abril-junio/1991; entrevista com o urbanista Marco Durán, SEDUVI - DDF, 1998) 
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Cerro de la Estrella. Esta prática de importação de água e exportação de dejetos, acabou poluindo a área 
tornando-a inadequada ao cultivo. Foi necessária uma grande mobilização dos moradores e trabalhadores da 
região para que a situação começasse a mudar. Contribuiu com este processo, o fato de que a UNESCO 
patrocinou o “Programa de Resgate Ecológico do Lago Xochimilco”, transformando-o em Patrimônio da 
Humanidade. Hoje, a área tem uma grande produção de flores e hortaliças e, além disto, tornou-se um grande 
ponto turístico da capital mexicana, onde se pode passear de barco pelos canais. 

No caso da contaminação dos aqüíferos, ela ocorre por causa das fugas físicas na rede de drenagem, 
em virtude de trincas e da obsolescência dos encanamentos266, conforme mencionado anteriormente, e pelo 
vazamento ou derramamento de detergentes, solventes, inseticidas, compostos químicos e combustíveis 
eliminados por pequenas indústrias e postos de gasolina. Embora esta contaminação exija processos 
complexos – e mais recursos financeiros - para tornar a água novamente potável, até o final dos anos 90, o 
governo federal havia priorizado o combate à contaminação do ar267.  

Para fazer frente à demanda crescente, em um cenário de contaminação e de escassez da água de boa 
qualidade, optou-se pela importação de água de outras bacias hidrográficas. 

 

Abastecimento: água importada 

A primeira fonte externa escolhida para abastecer o Vale do México foi o rio Lerma268 e seus 
afluentes - Almoloya, Texcaltenco, Alta Empresa e Ameyalco -, localizados no estado do México, em 1942. 

A bacia hidrográfica do rio Lerma localiza-se à oeste do Vale do México e foi escolhida em razão 
de sua contigüidade à Cidade do México - cerca de 62km de distância - e da pequena diferença de altitude 
entre as duas regiões: localiza-se cerca de 300m abaixo da cidade, o que foi considerado razoável se 
comparado às alternativas.  

Este sistema foi implantado em duas etapas. Na primeira, foram abertos 5 poços, com profundidade 
entre 50 e 300metros, e construído um duto de 2,5 metros de diâmetro e 62km de extensão, o qual conduziria 
as águas até a Sierra de Las Cruces, onde se construiu um túnel de 14km. A vazão nesta etapa era de 4m3/s e, 
para receber este volume, foram construídos, na Cidade do México, quatro tanques com 100m de diâmetro e 
10m de profundidade; a partir destes tanques as águas seriam conduzidas por gravidade. Na segunda etapa, 
foram incluídos mais 230 poços. A princípio, estes poços contribuiriam com mais 14m3/s, mas, em virtude 
de conflitos sociais e impactos ambientais, reduziu-se a vazão para 6m3/s. (TORTAJADA, 2003) 

                                                 

266 A rede de infra-estrutura hidráulica da Cidade do México é bastante antiga, em algumas partes foram instaladas há mais de 50 
anos. Além disto, a rede de distribuição, que tem mais de 10mil km de tubulação, é feita de cimento, material frágil às 
movimentações do terreno e aos terremotos, comuns na região. 
267 No contexto das negociações para o TLCAN, o governo de Salinas (1989-94), investiu milhões na despoluição do ar, visando 
convencer ao governo dos Estados Unidos e aos ecologistas, de que o México estava cuidando das questões ambientais, e que estas 
eram prioridade em seu governo. (CEBALLOS, Guadalupe & GONZALEZ, Angel Z. Veneno puro en aire y agua del DF. Primera 
contingencia ambiental del ’99, hoy. Jornal La Tarde. 12/01/99) 

268 A bacia do Lerma é alimentada por cursos de água provenientes das Serras do Pacífico; daqui, a água é conduzida até a Cidade do 
México, por meio de um sistema de bombas, para depois ser desalojada nas bacias que alimentam os rios Tula, Moctezuma e Pánuco, 
que desembocam no Golfo do México. 
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A utilização do rio Lerma foi intensa e, em meados dos anos 60, já era possível sentir os efeitos da 
superexploração do sistema269: rebaixamento de terrenos, dessecação de uma área com aproximadamente 
700ha das lagunas do Lerma, redução da produtividade agrícola e, em contraposição, maior propensão às 
inundações durante a época de chuvas. No final da década de 70, eram extraídos 554 milhões de m3/ano, 
montante 35% superior à capacidade de recuperação do sistema hídrico. (CONTRERAS, 1991) 

Além dos problemas técnicos e dos impactos ambientais causados pela transferência de águas entre 
estas bacias, ocorreram também problemas sociopolíticos. As autoridades do Distrito Federal e as do estado 
do México têm disputado o uso das águas e a exploração do Lerma tem causado problemas para a população.  

Os moradores da região do Alto Lerma, que se dedicavam à agricultura e à confecção de móveis e 
tapetes, a partir de uma planta abundante em suas lagunas, o caniço, tiveram suas atividades afetadas com a 
extração de água em níveis superiores à capacidade de recarga. Também foi afetado o sistema de transporte 
por trajinera – um tipo de barco -, pelos lagos e o uso da água para o consumo da população da área. Como 
um modo de compensar a população da região, foram construídos pequenos projetos de infra-estrutura; no 
entanto, eles não tiveram o efeito desejado e os conflitos continuaram. (TORTAJADA, 2003) 

Apesar dos percalços, esta política hídrica permaneceu. Os volumes trazidos da bacia do Lerma 
passaram a ser insuficientes e outras fontes passaram a ser exploradas, ação continuamente repetida.  

Assim, em 1976, apesar da grande distância - cerca de 127km - e do considerável desnível entre as 
represas do novo Sistema e a Cidade do México - superior a 1000m -, o rio Cutzamala foi o escolhido para 
contribuir com o abastecimento da ZMCM. Cabe ressaltar que, a princípio, o Sistema Cutzamala foi 
planejado para gerar energia elétrica, por meio do Sistema de Geração de Energia Miguel Alemán, tendo 
sido construídas sete represas: Victoria, Colorines270, Tuxpan, El Bosque, Ixtapan del Oro, Chileado e Valle 
de Bravo – a mais importante pelo volume de água: armazena em torno de 394 milhões de m3. 271 

Até os anos 80, apenas 3m3/s deste Sistema eram usados para geração de energia - em horários de 
pico e para abastecer indústrias e atividades agrícolas locais. Por estar subtilizado, o Cutzamala foi indicado 
e adotado para complementar o abastecimento da ZMCM; mas isto demandou grandes investimentos 
financeiros e um alto gasto de energia elétrica para bombear as águas até a Cidade do México272. A energia 
requerida anualmente para operar o sistema é de aproximadamente 1787 milhões de kwh, o que representa 
um custo aproximado de US$ 62,54 milhões ou 20% da energia produzida no país. Um sistema imenso, 
custoso e vulnerável. 

                                                 

269 As condições da Bacia do Lerma também foram afetadas pelo uso de suas águas para a geração de energia elétrica, no começo da 
industrialização da Cidade do México. 
270 Esta represa localiza-se na cota mais baixa - cota 1.100m -  com relação à Cidade do México, que está na cota 2240m. 
271 O Sistema Cutzamala conta com os sete reservatórios, uma adutora , um reservatório de regulação, 127km de aqueduto - com 
21km de túneis e 7,5km de canal aberto -, uma ETA, e seis estações de bombeamento para a água chegar até a cota da Cidade do 
México. Antes de entrar no Sistema, porém, a água passa pela planta de tratamento Los Berros. 

272 "O custo total do Sistema Cutzamala de US$1300 milhões [...] foi mais alto que o investimento nacional em todo setor público no 
México para o ano de 1996, incluindo educação [...], saúde e seguro social [...], agricultura, turismo, entre outros." A energia 
utilizada para bombear o volume total de água importado de Cutzamala até a planta de purificação é equivalente à energia consumida 
na cidade de Puebla, com uma população de 1,5 milhão de habitantes (TORTAJADA, 2003).  
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Tendo em vista os custos elevados, seu aproveitamento foi planejado em quatro estágios: o primeiro 
entraria em operação em 1982 e contaria com a represa Victoria em operação (4 m3/s); o segundo, em 1985 
(6m3/s), e o terceiro, em 1993 (9m3/s), sendo que, nestas duas etapas, entraria em operação a represa 
Colorines e seriam construídos uma Estação de Tratamento de Água (ETA), e um aqueduto central. O quarto 
estágio, segundo a proposta, seria implementado num futuro mais distante (5 m3/s).  

Paralelamente à adequação do Sistema Cutzamala para o abastecimento, deu-se início a construção 
do Macrocircuito, uma rede subterrânea de um metro de diâmetro, aproximadamente, que vai do município 
de Huixquilucan até o Cerro de Teutli, na delegação de Milpa Alta, no Distrito Federal. O Macrocircuito tem 
por função distribuir as águas trazidas de outras bacias, nas regiões sudeste, norte e noroeste da ZMCM. 
Posteriormente, deu-se início às obras do Aqueduto Perimetral, ou Aquaférico273, com um diâmetro de 5m e 
com capacidade de 25m3/s, o qual fecharia o circuito perimetral de 110km, iniciado com o Macrocircuito, 
estendendo-se pela região sul, através do morro de Ajusco até o Cerro de Teutli. (Fig. 7)  
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Figura 7 - Sistema de abastecimento da Zona Metropolitana da Cidade do México 
Fonte: CAMPOS, 2001, p.106. 

No final dos anos 90, as três etapas do Sistema Cutzamala estavam em operação. Contudo, como as 
políticas adotadas centravam-se na realização de obras hidráulicas, sem se pôr a devida atenção na eficiência 

                                                 

273 O Aqueduto Perimetral é uma obra metropolitana e sua construção envolveu a CNA e a Comissão Estadual de Águas e 
Saneamento do estado do México, no ramal norte, e o Departamento do Distrito Federal e a Secretaria de Obras e Serviços, por meio 
da Direção Geral de Construção e Operação Hidráulica, no ramal sul. 
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do sistema existente, nos níveis reais de cobertura e nos elevados padrões de consumo e de perdas na rede274, 
os volumes adicionais trazidos de outras bacias continuavam sendo insuficientes e a questão permanecia.  

Por isto, em 1998, foi dado início à construção da quarta etapa do Sistema Cutzamala para a captação 
e condução de 5m3/s das águas do rio Temascaltepec, afluente do Cutzamala, até a represa Valle de Bravo e 
desta para a ZMCM. O projeto desta etapa incluía a construção de uma represa de aproximadamente 400ha, 
próxima ao povoado de Temascaltepec, denominada El Tule, cuja capacidade seria de 65 milhões m3/s; o 
desnível entre esta represa e a de Valle de Bravo estaria na marca dos 450m.  

Cabe ressaltar que o projeto de construção desta represa encontrou algumas resistências por parte da 
população. Embora para seus propositores a construção da represa El Tule não afetaria os usos agropecuários 
e domésticos da região275, para os habitantes de Temascaltepec esta colocação não procedia uma vez que a 
construção da represa implicaria na extinção de alguns mananciais, afetando a produtividade agrícola da 
zona, cujos produtos destinam-se ao consumo na Cidade do México e em Toluca, capital do estado do 
México. Além disto, a nova represa atrairia investimentos imobiliários ao seu redor, afetando a qualidade da 
água, como vem ocorrendo ao redor da represa Valle de Bravo276. Na tentativa de minimizar o conflito, a 
CNA construiu pequenas obras de infra-estrutura - abastecimento, esgotamento sanitário, e até escolas e 
casas -; mas sem sucesso. Um agravante para o descontentamento geral era que parte dos moradores, 
realocados por causa da construção do Sistema Cutzamala, até o ano de 2001, não tinha recebido ainda sua 
indenização. 

Contudo, apesar dos impactos negativos, de acordo com a CNA, esta política de abastecimento, 
baseada em fontes longínquas, é um fato consumado e vai permanecer. As próximas fontes a serem 
exploradas já foram escolhidas: a primeira etapa – Necaxa -, exigirá a transposição de um desnível de 1363m 
e uma distância de 144km, com relação à Cidade do México; a segunda etapa - Amacuzac -, exigirá o 
bombeamento a partir de uma altura de 1825m (CASTAÑEDA, 1997; TORTAJADA, 2003). Estudos prevêem 
que, no futuro, a água será trazida de fontes localizadas a 400km de distância 277, tendo-se que dar conta de 
vencer mais uns tantos metros de desnível para chegar à ZMCM, o que elevará ainda mais o custo da água.  

No final dos anos 90, entre 63,7% e 70% do custo278 total do abastecimento da Zona Metropolitana 
correspondia ao abastecimento por fontes externas, o que representava ao redor de 12.100 dólares/dia/m3. Se 

                                                 

274 Segundo a CNA, em 2001, as perdas ficavam por volta de 38% no Vale do México e 50% no Vale de Tula; a meta é reduzi-las 
para 25% e 32%, respectivamente. Entre 1994 e 1996, foram reparadas 116.951 fugas na rede na Cidade do México (SANCHEZ, M. 
El servicio de agua en la Zona Metropolitana da Ciudad de México. Cuadernos de Investigación. Vol 1. México, 2000). 

275 As informações coletadas apontam para o fato de que o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, elaborado para a 4ª etapa do Sistema 
Cutzamala, considerou apenas os impactos técnicos, deixando os impactos sociais de lado. (TORTAJADA, 2003) 

276 Estas represas e, em espacial, a Valle de Bravo, têm sofrido com os impactos da expansão urbana, que ocasiona a proliferação de 
algas, por causa da descarga de águas residuais, além da prática de esportes aquáticos, com lanchas com motor a gasolina, que também poluem as 
águas das represas; isto aumenta os riscos para a saúde e os custos de potabilização. (LEGORRETA, 1997) 

277 Este tipo de política vem sendo adotado por várias localidades tais como Nova York, cuja fonte de abastecimento situa-se a 
160km da cidade, Boston, cuja fonte dista 100km e Los Angeles, que traz suas águas do rio Colorado, a 900km de distância. (SPIRN, 
Anne W. O jardim de granito. A natureza no desenho da cidade. São Paulo, EDUSP, 1995.) 

278 Para elevar 19m3/s de Cutzamala à ZMCM há um gasto de 3,4 milhões de barris de petróleo ao ano (RAMÍREZ, Blanca. 
Diagnóstico Integrado. In: EIBENSCHUTZ, 1997. Tomo II. pp. 353-412) ou a energia elétrica equivalente ao consumo diário de 
uma cidade de 80.000 habitantes (NEIRA ALVA, 1996).  
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considerarmos que, dos 60,7m3/s disponíveis para o consumo, em 1997, aproximadamente 30% eram 
trazidos por aquedutos de fontes externas, como Lerma e Cutzamala (tab. 22), podemos imaginar o quanto 
esta política tem custado aos cofres públicos; além do que, as tarifas têm subsídio do governo mexicano. 

Tabela 22- CAPACIDADE DAS FONTES DE ABASTECIMENTO – ZMCM 
Sistema Volume (m3/s) % 
Subsolo do Vale do México 41,4 68,2 
Fontes superficiais do Vale do México  1,2 2,0 
Cutzamala 13,0 21,4 
Lerma 5,1 8,4 
Total 60,7 100 
Fonte: CASTAÑEDA, 1997, p.76. 

 

O consumo médio de água por habitante no Vale do México é elevado, situando-se ao redor de 330 
litros/habitante/dia 279. Contudo, quando observamos os dados desagregados, notamos que há uma grande 
disparidade entre as diferentes regiões. No DF, cada habitante dispõe em média de aproximadamente 370 
litros de água por dia, havendo uma variação entre 40 l/hab/dia e 650 l/hab/dia. Nos municípios 
metropolitanos, por sua vez, a disponibilidade média cai para 185 litros por habitante por dia.  

De acordo com Castro et al. (2004), os investimentos efetuados e os custos por metro cúbico têm 
influenciado a demanda e determinado padrões de consumo; se por um lado, há um consumo excessivo e 
desperdício, por outro, existem setores que não têm acesso à água tratada – os chamados “demandantes”. De 
acordo com estes autores (CASTRO et al, 2004, pp. 340-341), na Área Metropolitana da Cidade do México “o 
volume de água per capita distribuído diariamente é três vezes superior ao recomendado para o consumo 
doméstico mínimo segundo standards internacionais. Isto demonstra o argumento de que a escassez real, 
experimentada por milhões de mexicanos, é, antes de mais nada, o resultado de suas condições de indefesa 
frente ao Estado, aos provedores de água públicos e privados e a outros atores que exercem o poder social e 
econômico na gestão da água e de seus serviços.” Existem regiões que recebem água em caminhões-pipa 
uma vez por semana. 

No Vale do México, o principal o uso dos recursos hídricos é o doméstico, enquanto no Vale de 
Tula, o principal uso é o agrícola. Os outros usos, tais como aqüicultura, uso pecuário e turismo representam 
menos de 1% do volume total utilizado na Região XIII. (tab. 23) 

Da análise dos dados para a Região XIII é importante destacar que: 

o 67,6% do volume utilizado para o uso urbano são provenientes de aqüíferos ; 

o 56,9% do volume utilizado para o uso agrícola são provenientes do reuso da água; 

o 57,8% do volume total fornecido para o uso industrial são provenientes de fontes subterrâneas , o qual 
é complementado pelos sistemas próprios de cada planta, normalmente, baseados em poços.  

 

                                                 

279 A meta da CNA é reduzir o consumo médio para 200 litros por habitante por dia. (CNA, 2001). 
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Tabela 23 - DISTRIBUIÇÃO DA EXTRAÇÃO ANUAL POR TIPO DE USO - REGIÃO XIII 
Uso Origem Volume anual utilizado (hm3) Volume de extração anual (hm3) Porcentagem 

Superficial 53 
Subterrânea 1694 
Importação 623 

Público 
urbano 

Reuso 136 

 
2506 

 
42,4 

Superficial 832 
subterrânea 528 

Agropecuário 

reuso 1794 

 
3154 

 
53,4 

superficial 50 
subterrânea 144 

Industrial 

reuso 55 

 
249 

 
4,2 

Total 5909 5909 100,0 
Fonte: elaborado pela autora a partir de CNA, 2003, 39 
Do volume total de 5.909 hm3, cerca de 92% são utilizados na sub-região Vale do México. 

 

De acordo com o “Programa de investimentos para 2001-2025” (CNA, 2001), o Vale do México 
receberá 97,52% dos recursos destinados à Região XIII neste período – $ 336.820,09 pesos mexicanos de 
2000280 – os quais serão investidos, principalmente na melhoria dos serviços de água potável, de drenagem e 
de tratamento de águas. A parte destinada ao Vale de Tula será investida em melhorias nos serviços de água, 
no tratamento de efluentes e no desenvolvimento agropecuário. 

Analisando o balanço hidráulico da Região XIII, observa-se que, no período das chuvas, o Vale do 
México conta com excedente de água que superam os volumes trazidos de outras bacias para o 
abastecimento; porém, como a infra-estrutura para regular os volumes adicionais é deficiente e o sistema de 
drenagem é combinado - águas pluviais são conduzidas junto com as residuais -, não se consegue reter as 
águas pluviais e aproveitá-las posteriormente (CNA, 2003; CASTAÑEDA, 1997).  

Outro problema encontrado é que os volumes extraídos do subsolo do Vale  do México, que excedem 
a capacidade de recuperação destes aqüíferos, são da mesma ordem que as águas residuais que se enviam, 
sem tratamento, ao Vale do Mezquital no estado de Hidalgo, sub-região de Tula .  

Cabe ainda apontar para o fato de que a somatória  do volume perdido por fugas na rede com o 
volume desperdiçado, equivale a 40% do volume total extraído do subsolo do Vale do México e iguala -se a 
80% do volume trazido de fontes externas. Estes dados nos dão uma dimensão da complexidade dos 
problemas que devem ser enfrentados. 

 

Cobertura dos serviços de abastecimento e deficiências técnicas 

A cobertura dos serviços de abastecimento de água potável, na Região XIII, é alta (92%); no entanto, 
ela não é homogênea. No Vale do México, ela é de 96% e no Vale de Tula, em torno de 86% (CNA, 2003).  

No que diz respeito à oferta de água e às tarifas cobradas também encontramos diferenças entre as 
sub-bacias e entre as entidades que compõem a ZMCM. Segundo Perló (1991, 29), “os municípios do estado 

                                                 

280 Em 13 de janeiro de 2006, um Dólar valia 11,65 Pesos mexicanos. 
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do México chegaram tarde para a divisão da água e, apesar de que todas as fontes externas de abastecimento 
de água que chegam à Bacia do Vale do México estão localizadas no estado do México (Lerma, Cutzamala, 
Chiconautla), é o DF que leva o grosso do volume, situação que tem gerado um forte desnível na dotação de 
serviços à população entre as duas entidades”. O Circuito Perimetral proposto acabou reforçando estas 
diferenças ao apresentar um diâmetro maior para o Aqüaférico, que atende ao DF, e um diâmetro menor no 
Macrocircuito, que atende a municípios do Edomex (LEGORRETA, 1997). 

A distribuição desigual resulta em um impasse entre o Departamento do Distrito Federal (DDF) e a 
Gerência de Águas do Vale do México; enquanto a Gerência dá preferência ao abastecimento dos municípios  
conurbados ou às áreas rurais, o DDF tem interesse em melhorar a operação em seu território. O déficit do 
DF é menor que o verificado nos municípios metropolitanos. (tab. 24) 

Tabela 24 - DEMANDA E OFERTA DE ÁGUA POTÁVEL NA ZMCM (1989) 
Região Demanda m3/s Oferta m3/s Déficit m3/s 
Distrito Federal 38,95 36,81 2,14 

Municípios metropolitanos 27,60 19,50 8,10 
Total 66,55 56,31 10,24 
Fonte: Departamento do Distrito Federal – Governo do EDOMEX: Estratégia para o sistema hidráulico do 
Vale do México, 1989. In: CASTAÑEDA, 1997, p.77. 

 

Quanto às tarifas281, observava-se, em 1993, que o metro cúbico da água, no DF, custava 46 Pesos, 
enquanto que nos municípios do Estado do México custava 477 Pesos. Esta diferença se refletia nos níveis 
de consumo, os quais, como vimos, são diferentes entre as áreas. 

O governo tem adotado uma política de subsídio para as tarifas de água; assim, há uma cota fixa para 
os primeiros 30m3 consumidos, bimestralmente; depois, passa-se a cobrar por cada m3 adicional. Contudo, na 
prática esta política tem beneficiado as classes médias e altas, as que de fato têm acesso às redes. As classes 
mais baixas, que vivem na periferia e não têm acesso às redes, utilizam água fornecida - comprada de - por 
carros-pipa ou de poços clandestinos. 

O sistema de abastecimento na Região apresenta deficiências técnicas, que vêm se somar aos 
problemas decorrentes das políticas adotadas e das próprias características regionais. Neste contexto, as 
fugas de água nas redes282 de distribuição e o desperdício dos consumidores têm representado uma perda de 
quase 40% da água tratada. Com relação ao desperdício, alguns autores apontam que o ineficiente sistema de 
cobrança do serviço de abastecimento283, efetuado na ZMCM, tem propiciado a manutenção do uso 
indiscriminado da água (DUHAU, 1991; CASTAÑEDA, 1997; ROEMER, 1997). Contudo, segundo Perló (1990), 
há que se ter cautela com este argumento, pois há uma tendência de alguns funcionários e técnicos do 
governo em colocar a culpa pelos problemas hidráulicos sobre os usuários. Tanto aqueles que enfocam a 

                                                 

281 Fonte: Jornal Excelsior. México, 22/10/1993.p.8. 
282 De acordo com a CNA, dos 60m3/s distribuídos em 1989, 28% se perdeu por fuga na rede e por ligações irregulares, volume 
suficiente para abastecer uma cidade como Madri ou Roma (CASTAÑEDA, 1997). Segundo Perló (1990), das 1,7 milhões de 
ligações, apenas 750 mil tinham medidor. 
283 Roemer (1997, p.44), dá alguns dados para comprovar que a cobrança da água é ineficiente: em 1988, “de 100 litros fornecidos às 
portas da cidade, somente 60 litros chegaram ao usuário, faturaram-se 40 litros e cobraram-se 30, os quais se cobraram 
adicionalmente com uma demora de 6 a 9 meses”. 
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questão financeira, como aqueles que enfocam o excesso de consumo e as fugas, “coincidem em um ponto: a 
peça central do problema são os usuários e a solução deve começar com eles.” (PERLÓ, 1990, p.126) Acabam 
se eximindo da culpa pelos problemas administrativos e políticos e pelas decisões - opções - efetuadas pelos 
gestores. 

 
Sistema de drenagem e reuso de águas servidas 

De acordo com Castañeda (1997), o sistema metropolitano de drenagem284 e controle de enchentes, 
efetuados em conjunto, poderia ser subdividido em dois: o Sistema Geral de Desagüe , composto pelos 
lagos, represas e canais a céu aberto, e a infra-estrutura básica propriamente dita, composta pelo Sistema de 
Drenagem Profunda285, com seus emissores e interceptores, e a rede complementar de drenagem.  

Em 1997, eram drenados 42,8m3/s de águas servidas e 14,2m3/s de águas pluviais para fora da 
ZMCM; deste volume, 8,82% eram reutilizados em atividades urbanas; 70,58% eram utilizados diretamente 
em irrigação - municípios de Tula, Chiconautla e Zumpango -; e 20,6% eram represados para uso posterior 
(CASTAÑEDA, 1997). Cabe ressaltar que, a princípio, as regiões que recebiam as águas drenadas do Vale do 
México, tiveram muitos problemas para se adaptar; com o tempo, entretanto, aprenderam a utilizar este 
“excesso de água” a seu favor, especialmente, na irrigação, como ocorreu no Vale de Mezquital, que recebe 
cerca de 40% das águas servidas. 286  

Com o agravamento da escassez na ZMCM, além da adoção da importação de água de outras bacias, 
o governo começou a estimular o reuso de águas servidas, após tratamento específico, para determinadas 
atividades, tais como o esfriamento de metais, a lavagem de ônibus e a irrigação de áreas verdes. Em 1994, 
existiam 13 plantas de tratamento de águas servidas: Chapultepec, Coyoacán, Ciudad Deportiva, San Juan 
Aragón, Tlatelolco, Cerro de la Estrella, Bosques de las Lomas, Aqueduto de Guadalupe, Reclusório Sul, H. 
Colégio Militar, El Rosario Iztacalco e San Luís Tlaxialtemalco – as três últimas com tratamento terciário ou 
biológico e as outras, com tratamento secundário ou físico-químico. Estas ETEs produzem 2,5m3/s de água 
para reuso, dos quais 83% vão para a irrigação de áreas verdes, 10% para o abastecimento de indústrias, 5% 
para a irrigação de áreas agrícolas e 2% para o setor comercial (ROMERO, 1994). No entanto, apesar dos 
esforços, a contribuição da prática de reuso ainda é pequena no conjunto. O sistema de drenagem existente e 
os custos elevados para o tratamento das águas servidas contribuem com a baixa adesão a esta política.  

Nos anos 90, tendo em vista a escassez de água, as autoridades passaram a repensar a solução dada 
para os efluentes e para as águas pluviais. Propôs-se, então, reduzir o volume enviado para o Vale de 
Mezquital e reutilizar o volume que fosse mantido na própria região. Contudo, os vizinhos, que por anos 
receberam os dejetos da metrópole e sofreram até aprender a usá-los em seu proveito, consideravam que 
deviam continuar a receber estas águas servidas. Isto gerou um conflito regional que passou a ser 

                                                 

284 A primeira obra construída para drenar a água do Vale do México foi o Túnel de Nochistongo, através do qual se enviava as águas 
deste Vale para o rio Tula. Depois, empreenderam-se novas obras de drenagem: a construção do grande canal de desagüe e do túnel 
de Tequisquiac, e a canalização dos rios Churubusco, Mixcoac la Piedad e Consulado. 
285 Para mais informações consultar: ATLAS, 1997; CAMPOS, 2001.  
286 Hoje, tendo em vista que hoje não há mais diluição das águas servidas nos rios, a irrigação de plantações, com esta água, tem 
ocasionado a contaminação de alguns produtos agrícolas com substâncias tóxicas e patogênicas. (ROMERO, 1994) 
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administrado pela CNA em conjunto com o estado de Hidalgo e o DDF. (PERLÓ, 1991; ROMERO, 1994) Há 
que se acrescentar que a exportação destes efluentes também tem sido uma atividade dispendiosa. Hoje, 
tendo em vista que a declividade que facilitava a condução dos dejetos por gravidade, é praticamente nula, há 
a necessidade de bombear estes efluentes para fora da bacia, resultando em maiores gastos.  

 

8.2.4. CONFLITOS, OBSTÁCULOS E IMPASSES NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

O conjunto de políticas hídricas adotadas na Região XIII - e as obras implantadas para atendê-las -, 
deram prioridade às necessidades do Vale do México, ou seja, ao abastecimento e à drenagem desta área. 
Tais ações tiveram graves conseqüências sobre o território, ocasionando, muitas vezes, mudanças 
irreversíveis para o sistema hídrico da região. Formou-se um complexo sistema hidráulico, no qual 
atualmente estão envolvidas quatro bacias: Lerma, Cutzamala, Vale do México e Vale de Tula, seja através 
de um sistema de importação de água, seja através de um sistema de exportação de águas residuais. Neste 
contexto, a resolução dos problemas hídricos tem representado um desafio para as autoridades mexicanas, as 
quais devem gerenciar os diferentes usos e usuários na Região, em cada sub-região - Vale do México e Tula 
-, e nos limites de cada entidade político-administrativa. 

Apesar da complexidade destes problemas e de seu impacto sobre diversos atores, tendo em vista as 
características político-administrativas do México, apresentadas anteriormente, e a dominialidade sobre as 
águas (União), a gestão das mesmas tem sido de responsabilidade do governo federal, representado pelas 
entidades nas discussões e decisões neste campo. Neste contexto, os municípios tiveram um papel muito 
reduzido, restringindo suas ações à execução de obras. Nos últimos anos, este panorama começou a mudar; 
primeiro, pela reivindicação dos governos regionais por maior participação, depois, das entidades sociais. 
Em 1983, ocorreram reformas na Constituição mexicana, descentralizando algumas ações para os 
municípios; em 1988, foi promulgada a Lei Geral de Equilíbrio Ecológico e de Proteção ao Ambiente - 
LGEEPA, que estabeleceu a obrigatoriedade da participação da sociedade civil no planejamento, execução, 
avaliação e vigilância da política ambiental e de recursos naturais; e, em 1992, a promulgação da Lei de 
Águas Nacionais, que reforçou a LGEEPA e criou um novo arranjo institucional, baseado em conselhos, 
buscando maior articulação entre os três níveis de governo e incluindo a participação de usuários. 

Com relação aos conflitos entre os diferentes usos, é preciso levar em conta que: a ZMCM possui 
95% da população da Região XIII, a qual consome cerca de 92% do volume total utilizado, anualmente, para 
uso público urbano, agropecuário e industrial. É fato que as fontes existentes no Vale do México estão super-
exploradas - as superficiais se esgotaram ou foram contaminadas e as subterrâneas sofrem uma 
superexploração de quase 300%. Neste contexto, a ZMCM importa cerca de 30% do volume necessário para 
seu abastecimento, sem incluir o abastecimento de elevado número de famílias sem acesso à rede. 

As sub-regiões não podem ser tratadas do mesmo modo. No Vale do México, onde a situação é 
crítica e alguns problemas irreversíveis, trata-se de dar solução a problemas que já estão postos. No Vale de 
Tula, por seu turno, ainda há uma margem para se programar o uso dos recursos hídricos, especialmente dos 
aqüíferos subtilizados. 
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Com relação aos problemas internos à sub-região, os que mais se destacam são as disputas entre o 
DF e os municípios da área para obter maiores volumes de água do Sistema. Como vimos, o DF, vem 
recebendo maiores volumes e isto foi consolidado com a construção do Aquaférico e do Macrocircuito, 
gerando polêmica principalmente porque grande parte das fontes se localiza no estado do México; além do 
mais, como apontamos, estes municípios recebem menos e têm tarifas maiores. Internamente, o DF também 
convive com suas próprias deficiências e disparidades na cobertura do serviço de abastecimento. 

Outro problema que se observa no Vale do México é a falta de acesso à rede, que atinge muitas 
famílias. Porém, como este problema se mantém nas periferias e o atendimento é mantido nas outras áreas, 
ele não tem sido colocado como um conflito. No caso do Vale de Tula, a disputa que existe ocorre entre o 
uso para o abastecimento urbano e o uso agrícola.  

Com relação aos problemas entre as sub-regiões, destaca-se a disputa pelas águas servidas para 
reuso, estando envolvidos de um lado as autoridades do DF, e de outro, as do estado de Hidalgo e da CNA, 
bem como os usuários agrícolas. Estes usuários estruturaram sua produção, tendo como suporte o reuso das 
águas enviadas pela ZMCM para a irrigação das plantações; mesmo que, hoje , já não se consiga obter uma 
água de boa qualidade, em virtude dela estar mais poluída, não abrem mão de usá-la. 

Entre os conflitos entre bacias é evidente a tensão entre o Vale do México e as bacias Lerma e 
Cutzamala , os quais não se referem apenas à disputa pela água ou ao impacto ambiental decorrente da 
transposição de águas - construção de represas e bombeamento -, mas se trata de salvaguardar as atividades 
econômicas desenvolvidas nestas bacias. A CNA, responsável pelas políticas de importação, em um primeiro 
momento procurou ignorar estas conseqüências e, agora, vem oferecendo obras de infra-estrutura na tentativa 
de apaziguar os ânimos dos setores que se sentem prejudicados. 

Neste processo, tendo em vista a constituição de um círculo vicioso, em que as fontes externas são 
utilizadas até sua exaustão e são deixadas de lado, enquanto se buscam novas fontes, as outras bacias 
vizinhas ao Vale do México têm se colocado em estado de alerta. Apesar da queda no crescimento 
populacional e das medidas adotadas para desconcentrar as atividades industriais, implantadas desde os anos 
80, a metrópole continua em expansão. Assim, se não forem tomadas medidas mais eficientes e eficazes, 
serão necessárias novas fontes para saciar a ZMCM e estas áreas poderão ser as escolhidas. 

Os atores sociais, por sua vez, têm tido uma atuação muito pequena pelas limitações legais 
existentes, mas já se observa uma mobilização de diferentes setores, mediante os Consejos Ciudadanos, tais 
como: associações profissionais, universidades e institutos de pesquisa, fábricas de refrigerantes e 
cervejarias, clubes desportivos e de lazer, companhias de envase e distribuição de água potável, associações 
industriais, operadores do serviço de abastecimento de água e de saneamento, usuários agrícolas.  

Em 2005, ocorreu um episódio que demonstra a fragilidade do sistema de importação de água. As 
integrantes da Frente Mazahua em Defesa da Água bloquearam o fornecimento de água da Estação de 
Tratamento de Berros para o Sistema Cutzamala, protestando contra a morosidade do governo em cumprir 
com compromissos assinados em outubro de 2004, dentre os quais está a implantação de rede de água 
potável nas comunidades indígenas mazahuas. Nesta ação, por alguns segundos, interrompeu-se o fluxo de 
12m3/s. Este evento mostrou que os conflitos estão ganhando densidade na região, desde bloqueios no 
sistema por grupos sociais em protesto até disputas jurídicas entre governos pela distribuição das águas. 


