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A Sabesp admite que pode re-
duzir volume de água envia-
do para Santo André e Mauá 
como forma de diminuir o 
consumo nestas cidades.

Os municípios do ABC – 
que compram água da com-
panhia e distribuem por 
meio de suas autarquias – 
foram escolhidos porque 
têm economizado menos.

Pelas contas da Sabesp, 
enquanto a redução em 
São Bernardo, São Caetano, 
Osasco e Carapicuíba che-
gou a 30%, em Santo André, 
Mauá e também Guarulhos, 
o índice foi de 17%.

“Neste momento em que 
enfrentamos a maior seca 
da história, é preciso que to-
dos os municípios tenham o 
mesmo grau de adesão e so-
lidariedade, para que possa-
mos garantir a segurança hí-

drica”, informou a Sabesp. 
A companhia disse que 

“está negociando com as 
prefeituras a redução do 
consumo per capita de 
água” e que Santo André 
e Mauá precisam adotar 
“ações efetivas e concretas”.

O Semasa (Serviço Muni-
cipal de Saneamento Am-
biental de Santo André) in-
formou que o consumo na 
cidade caiu 22% e que mes-
mo antes da crise hídrica 
tem incentivado o uso racio-
nal e controlando perdas.

A autarquia informou 
que recebe 1,85 metro cúbi-
co por segundo e que a Sa-
besp pretende reduzir para 
1,75, mas não definiu prazo.

A Sama (Saneamento Bá-
sico de Mauá) recebe hoje 
0,9 metro cúbico por segun-
do e disse que ainda não foi 

informada de nova redução. 
O volume atual já é 20% 

menor se comparado a 2014 
e vem provocando cortes no 
abastecimento de até 4 dias 
nos bairros mais altos.

Medida simplista
Para o doutor em Geogra-
fia pelo Instituto de Geo-
ciências Unicamp Maurí-
cio Waldman, “no aspecto 
quantitativo, diminuir o vo-
lume é razoável porque os 
níveis dos reservatórios es-
tão baixos, mas é simplista”.

“Isso porque se sabe que 
a Sabesp não tomou uma sé-
rie de medidas nas últimas 
décadas, como reduzir suas 
perdas de água”, afirmou.

Aperto nas torneiras. Medida tem por objetivo diminuir o consumo 
nas cidades que têm economizado pouco, segundo a companhia
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