
O principal sistema responsá-
vel pelo abastecimento de 

água da região metropolitana de 
São Paulo, o Cantareira, atingiu 
o nível mais baixo dos últimos 
anos. O índice do reservatório 
já está abaixo de 23%, sendo 
que em janeiro de 2013 estava 
superior a 50%. 

A estiagem vem ocorrendo justa-
mente na época em que o sistema 
é abastecido (outubro a março). 
A água armazenada serve para 
promover o abastecimento nos 
meses em que normalmente não 
chovem – abril a setembro. Essas 

condições meteorológicas, soma-
das ao verão mais quente dos últi-
mos 70 anos, geram uma situação 
crítica. O Cantareira fornece água 
potável para praticamente meta-
de da região metropolitana. 

Diante da perspectiva de alerta, 
a Sabesp reforça a necessidade 
da população economizar água. 
A Companhia já vem utilizando 
outros sistemas para fortalecer o 
abastecimento das regiões aten-
didas pelo Cantareira. Além dis-
so, existem obras em andamento 
para o fornecimento de água a 
mais 1,5 milhão de pessoas.
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Principal Sistema de  
abastecimento da 
Grande SP registra 
o menor nível dos 
últimos tempos

É essencial que moradores evitem o desperdício



“Fico bastante preocupado 
quando as pessoas gastam 
muita água, ainda mais nes-
te calor! Na minha casa, não 
gosto de desperdiçar: peço 
para todo mundo tomar ba-
nho rápido e não deixo lavar 
a calçada e nem o carro com 
a mangueira. Estou fazendo 
a minha parte e gostaria que 
todas as pessoas também aju-
dassem a economizar água.

Francisco Soares Bandeira 
Morador do Jaguaré,  

Zona Oeste da capital

“Vamos todos nos conscienti-
zar para a economia da água, 
que para nós é muito impor-
tante. Na faculdade, quando 
entro no banheiro e vejo os 
alunos dando descarga várias 
vezes, pego no pé para ter mais 
atenção, valorizar mais e saber 
usar a nossa água, em todos os 
lugares, não só em casa. Vamos 
aprimorar e economizar.”

Madalena B. Valadão
Moradora  da Casa Verde, 

Zona Norte da capital

 “Criei o hábito de tomar ba-
nho da maneira militar: molha-
-se o corpo, fecha-se a água, 
ensaboa-se, enxágua-se e fim. 
Creio que o consumo não 
ultrapasse 20 litros por banho. 
Na residência, as máquinas de 
lavar roupa ou de lavar louça 
somente são ligadas com a 
capacidade máxima atingida.”

Danilo  Vittorello
Morador do Planalto Paulista,  

Zona Sul da capital

Fala Comunidade

Sistema Cantareira - Edição 38 - fevereiro/2014

•	Lavar carro gasta 1600 litros de água, o que corresponde ao 
consumo de 800 pessoa/dia. 

•	A combinação água, sabonete, buchas e toalha elimina a 
camada de proteção cutânea e deixa a pele, que já sofre com 
os raios solares, ainda mais desidratada e sensível. Por isso, 
banhos curtos são mais saudáveis.

•	Banho de 15 minutos fechando a torneira enquanto se  
ensaboa gera uma economia de quase 34% do volume de 
água gasto. 

Alguns motivos para economizar

Para evitar o desperdício de água existem medidas simples:

•	Fechar a torneira ao escovar  
os dentes;
•	Tomar banhos rápidos;
•	Evitar lavar calçadas e carros ou utilizar baldes no lugar da mangueira;
•	Acumular roupa antes de colocar na máquina e reutilizar a água do enxágue.

As represas do  
Sistema Cantareira 
chegaram a 22,9% 
de capacidade
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