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RESUMO 
 
 

Transposição entre bacias hidrográficas é a retirada de água de uma bacia hidrográfica para 
ser usada em outra. As transposições vêm sendo usadas desde a Antiguidade, por exemplo os 
romanos, entre 312 a.C e 455 d.C, criaram os enormes e famosos aquedutos para transportar 
água por centenas de quilômetros, sendo o maior de todos os aquedutos romanos o Aqua 
Márcia, com 91 quilômetros de extensão, conduzindo 2.171 L/s. e, na atualidade, são cada vez 
mais frequentes. A transposição de água é uma estratégia adotada pelas sociedades há 
centenas de anos para resolver os problemas de escassez hídrica. Atualmente, a transposição 
entre as represas de Atibainha, em Nazaré Paulista-SP do Sistema Cantareira e 
Jaguari/Jacareí, em Jacareí-SP que pertence a Bacia do Paraíba do Sul, é uma ação do 
Governo do Estado de São Paulo para amenizar a crise de abastecimento de água que ocorre 
na Região Metropolitana de São Paulo. Em março de 2014, o governador de São Paulo, 
Geraldo Alkmin, apresentou proposta para interligação da represa do Jaguari (Igaratá/Jacareí) 
com a represa de Atibainha (sistema Cantareira) através de um túnel. Tal projeto levaria a água 
dessa represa para o sistema Cantareira que atravessa a pior seca desde que foi criado. A 
seca pode ser justificada pela ausência de chuvas no verão. Janeiro de 2014 foi o mês mais 
quente e seco dos últimos 71 anos desde que iniciaram as medições no Mirante Santana (São 
Paulo), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O objetivo do trabalho é 
avaliar a viabilidade mediante o estudo de caso da proposta de transposição do Governo de 
São Paulo. Em condições normais, a precipitação de verão na região sudeste, das massas de 
ar quente e úmida da Amazônia com a massa de ar seca e fria proveniente do sul no 
continente Sul Americano. Havia um prognóstico de que as chuvas seriam em quantidade 
normal no Sudeste. Entretanto, no mês de dezembro de 2013, as precipitações provenientes 
da Amazônia se concentraram entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, causando um déficit 
em São Paulo. Além disso, o sistema de pressão do Alto do Atlântico Sul ficou maior e mais 
intenso, o que estendeu a seca do Nordeste para o Sudeste e Sul, justamente no período que 
deveria ser de chuvas. Com isso houve uma redução de 50% das chuvas previstas para a 
região de São Paulo. Devido ao grande crescimento do consumo de água na grande São 
Paulo, poluição da bacia hidrográfica do Alto Tietê, desperdícios de água em adução, 
reservação e distribuição, entre outros motivos, o Governo do Estado de São Paulo procura 
alternativas para o abastecimento da região Metropolitana de São Paulo. Por tanto uma das 
alternativas é a transposição entre as represas de Atibainha e Jaguari/Jacareí. A obra está 
orçada em cerca de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e propões que o volume 
a ser compartilhado entre as represas seja de 5m3/s, e a represa “doadora” não pode estar 
com o nível do reservatório inferior a 35% de sua capacidade máxima. 


