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Água não é mercadoria, 
mas um bem essencial à vida 

cujo acesso é um direito 
humano.

Todos os níveis de 
governo têm 

responsabilidades sobre a 
água e devem estar a serviço 

da população.

21

Manutenção dos 
ecossistemas responsáveis 
pela renovação da água doce

Princípios norteadores





Menos de 30% da região ainda 
possui vegetação

70% APPs não possuem vegetação

Situação mais crítica Represa 
Jacareí (9% de APPs com 
vegetação)







Mapa da Falta de Água – dia 01/10/2015

#táfaltandoagua



1
Gestão centralizada, 

foco em obras e
ampliação

de consumo

2
Alto grau de 
degradação
das fontes

de água em área 
urbana e rural

3
Déficit

de chuvas no 
Cantareira
e evento
climático
extremo

4
Falta 

transparência, de
participação
e controle

social

Crise 
da água

A estiagem 2014/2015 foi um momento AGUDO, mas a 
crise é ESTRUTURAL, resultado da combinação de 
fatores.



PLANO EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO CRISE 
ABASTECIMENTO

Ações envolvem ampla gama de atores governamentais e não governamentais para garantir a 
segurança cidadã da população

• Transparência e diálogo com os diversos setores da sociedade
• Comunicação com responsabilidade
• Respeito aos direitos: regras claras de racionamento, tabelamento de água potável (caminhões pipa 

e água mineral)

Promoção de pactos entre governos, organizações e setores econômicos:
• Pelos direitos humanos e direito a áàgua, 
• Pelo amplo acesso às informações
• Pela economia e redução do uso de água 
• Pela garantia de qualidade de água para abastecimento em padrões que não comprometam a saúde
• Pelo replantio de vegetação e desmatamento zero de áreas de mananciais 

Crise 
da água



PLANO EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO CRISE 
ABASTECIMENTO

Instalação de Força tarefa para gestão de crise 
● Comitês de Trabalho 
● Instalar sala de situação 
● Implantar sala de imprensa 
● Implementar medidas de gestão da oferta (redução de pressão, rodízio e racionamento de água) 

de forma transparente e responsável.

Plano articulado e coordenado de Gerenciamento de Oferta de Água
● Comunicação e atendimento ao público
● Garantir serviços essenciais
● Logística de distribuição de água
● Fiscalizar qualidade e tabelar preço da água potável (Caminhões pipa e água mineral)

Comunicação institucional, com foco em educação, autonomia hídrica, 
engajamento e mídia.
● Difundir valores: promover ética e solidariedade;
● Mobilização local

Crise 
da água



PLANO EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO CRISE 
ABASTECIMENTO

Discutir e detalhar alternativas emergenciais e de médio prazo para garantir 
abastecimento de água

1 - Regulamentação e fiscalização do uso de águas não potáveis 
Regulação e orientação para captação de água de chuva em diferentes escalas 
(domiciliar, equipamentos públicos)
Regulamentação  para o reuso de água com alto grau de poluição
Fiscalização, análise e regulação do uso de água subterrânea (poços e nascentes)

2- Investimento na ampliação da oferta e aumento da eficiência (redução de 
perdas)

Crise 
da água



Medidas adotadas pelo governo do estado

FONTE: Plano de Contingência, versão apresentada no Comitê de Crise, dia 19/11/2015

Crise 
da água

1
Bônus para 

consumidores 
que atingirem 

meta de redução 
de consumo 

80% 
consumidores

2
Transferência 

entre sistemas: 
ampliação da 

área de 
atendimento do 

Alto Tietê e 
Guarapiranga

3
Redução de 

pressão atinge 
toda RMSP 

“Obras 
emergencias” +







Nova Cultura de Cuidado com a Água



das fontes
de água

Cuidar 

consumo e 
desperdício

Reduzir

Viabilizar transição
Co-responsabilidade

Cooperação
Instrumentos econômicos

Tratar e 
reutilizar

Transparência 
e controle 

social

Nova Cultura de Cuidado com a Água




