
Ameaças à segurança hídrica
A inclusão de um programa de proteção de mananciais

na tarifa é um investimento em segurança hídrica
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CAPTAR SEM
CONSERVAR A FONTE
É UMA CONTA QUE NÃO FECHA

Investir na proteção de nossas fontes
de água é uma ação necessária e
inadiável na busca por um novo modelo
de abastecimento mais resiliente,
a fim de evitar futuras crises hídricas

Podemos, juntos, cuidar 
dos nossos mananciais

Execução Apoio

Acesse: segurancahidrica.idsbrasil.org

Concordam em pagar mais 
para que haja investimentos 
na proteção dos mananciais

Não concordam

A sociedade está disposta a contribuir com recursos destinados à proteção dos mananciais

Pagariam até R$ 5 

Pagariam até R$ 3

Pagariam até R$ 1

Pagariam até R$ 0,50
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Estoque de água na Região Metropolitana de São Paulo
Em % no dia 07/06

*Crise hídrica que resultou em racionamento de água
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Além do poder público, população e empresas são 
corresponsáveis por garantir que tenhamos água hoje 
e sempre para nossas atividades 

Indústrias

OFF

Comércio

FECHADO!

Escolas CasasEmpresas
de Saneamento

Governo

 
FONTES
- IDS/DATAFOLHA, 2019

SNIS/MDR, 2019
- 
- 

SABESP, 2021

O cuidado com os recursos hídricos deve ser entendido 
como parte dos serviços de abastecimento de água
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A tarifa é uma fonte
de recursos de extrema 
relevância, pois é a 
principal financiadora
de investimentos em 
água e esgoto no Brasil

A água é um bem comum, 
limitado, essencial à vida
e matéria-prima para o setor 
de saneamento. Proteger 
suas condições é garantir
que a segurança hídrica
seja entendida como 
investimento no futuro

https://ids-ecostage.s3.amazonaws.com/media/Iniciativa_estrutura_tarif%C3%A1ria_Sabesp_-_Relat%C3%B3rio_3_-_pesquisa_de_opini%C3%A3o_-_set_2019_-_IDS.pdf
https://mananciais.sabesp.com.br/Situacao
http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos/diagnostico-dos-servicos-de-agua-e-esgotos-2019
https://segurancahidrica.idsbrasil.org/

