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CRISE HÍDRICA ||| PLANEJAMENTO

Sanasa ‘desviará’ água para hospitais
Rede exclusiva vai garantir água no Centro; fora dele, instituições de saúde terão caminhões-pipa
Dominique Torquato/AAN

Maria Teresa Costa
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A Sociedade de Abastecimento
de Água e Saneamento (Sanasa) terá dificuldades para garantir o abastecimento de
água nos pronto atendimentos
municipais se houver o agravamento da crise hídrica a partir
de abril. As unidades possuem
um sistema de reservação de
água pequena e esquemas de
abastecimento com caminhões-pipa não resolverão o
problema, porque não haverá
local para receber a água. A
maior preocupação é com o
Complexo Hospitalar Ouro
Verde, que tem um sistema de
reservação de água suficiente
para apenas um dia. Segundo
o diretor comercial da empresa, Luiz Carlos de Sousa, a Sanasa avalia a possibilidade de
doar uma caixa de água de porte, para garantir segurança hídrica naquela unidade.

ARLY DE LARA ROMÊO
Presidente da Sanasa

Prioridade agora é
ampliar capacidade
de reservatórios
A empresa reuniu ontem os
hospitais de Campinas para
apresentar seu plano de contingência de fornecimento de
água para garantir o funcionamento das unidades, na eventualidade do agravamento da
crise hídrica. Balanço divulgado pela Sanasa aponta que
dos 20 principais hospitais da
cidade, nove têm reservação
para apenas um dia, seis para
dois dias e cinco para três
dias. “Isso significa que a primeira medida que propomos
aos hospitais será aumentar a
capacidade de reservação”,
afirmou Sousa.

“O plano de
contingência está
montado, mas
temos a
expectativa de
que ele não
precise ser
implantado.”

Reunião entre Sanasa e diretores de hospitais de Campinas foi realizada ontem para definição de estratégias em caso de agravamento da crise hídrica
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DIAS
É o período máximo que
hospitais aguentam sem água,
com reservas próprias

Segundo ele, a Sanasa irá
contratar dez caminhões-pipa
para levar água aos hospitais,
e espera a relação de prioridade de abastecimento nos pronto-atendimentos, que a Secretaria de Saúde irá entregar, para montar um sistema que garanta água a essas unidades.
Está definido que os hospitais da região central serão
abastecidos por uma rede exclusiva de água. A Sanasa já está trabalhando nos detalhes
do sistema, que implicará no
fechamento de válvulas e rgistros existentes na rede, para direcionar a água exclusivamente aos hospitais, caso o racionamento venha a ser implantado. Serão abastecidos por rede

exclusiva os hospitais Casa de
Saúde, Hospital Mário Gatti,
Beneficência Portuguesa, Renascença, Santa Tereza, Irmãos Penteado e Maternidade. As unidades hospitalares
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) também
serão abastecidas por rede exclusiva.
As unidades que estão fora
do Centro irão receber água
por caminhões-pipa — dez serão contratados para atender
11 hospitais e quatro instituições, caso da Penitenciária Feminina e as unidades da Fundação Casa. O Complexo Hospitalar Ouro Verde, com consumo de 140 metros cúbicos por
dia de água, vai exigir três caminhões exclusivo por dia para garantir o abastecimento, o
que, segundo Sousa, vai aumentar os custos.
Hospitais como a Maternidade de Campinas estão buscando soluções próprias para
não ficar sem água. A Maternidade possui um poço, que está sem uso e a água produzida
é jogada fora todo dia, porque
inunda a área dos transformadores. O administrador do hospital, Luciano Lobo, disse ontem que análises da qualidade
da água e da vazão estão sendo feitas para avaliar a possibilidade de incrementar a oferta
com esse manancial e ter água
para utilizar na lavanderia, caldeira, alguns banheiros da
área administrativa e nos jardins e pátios.
Otimismo

Maternidade estuda uso de poço desativado para reforçar reservas: situação pode ficar crítica depois de abril

Previsão aponta semana de
queda no nível do Cantareira

O presidente da Sanasa, Arly
de Lara Romêo, disse ontem
que o plano de contingência
está montado, mas com a expectativa de que não seja necessária sua implementação.
Segundo ele, Campinas recebeu do governador Geraldo Alckmin (PSDB) garantias de
que haverá a liberação do Sistema Cantareira no Rio Atibaia para que o principal manancial da cidade tenha uma
vazão mínima que dê conta
do abastecimento da cidade.

Leandro Ferreira/AAN

Ontem, represas mantiveram capacidade estável em 11,7%
O volume de água disponível
para consumo nos reservatórios do Sistema Cantareira poderá ser afetado essa semana
por falta de chuva — o forte ar
seco impede a formação de
grandes nuvens de chuva e a
organização de grandes áreas
de instabilidade. A tendência,
segundo a Climatempo, é de
pouca chuva sobre o Cantareira nos próximos dias. Os dois
dias consecutivos sem chuva
foram suficientes para interromper a elevação do nível de
armazenamento que vinha

sendo registrado, o que fez o
Cantareira se estabilizar em
11,7% da capacidade, mesmo
percentual de segunda-feira.
A previsão é que entre o
fim desta semana e o início da
próxima, já há o risco de pancadas de chuva forte que vão
trazer volumes maiores de
chuva para os reservatórios.
Março registra um acumulado
de chuvas de apenas 2,1 milímetros — a média histórica de
março na região dos reservatórios é 178mm.
Há mais de um mês, no en-

tanto, os reservatórios que
compõem o sistema não registram queda. A última aconteceu no dia 1º de fevereiro,
quando o nível do Cantareira
desceu 0,1 ponto porcentual,
de 5,1% para 5% — já considerando duas cotas de volume
morto, de 182,5 bilhões de litros e 105 bilhões, adicionadas
no ano passado. Comparado
ao primeiro dia do ano, quando estava com 7,2% da capacidade, o volume de água represada cresceu 4,5 pontos percentuais. (MTC/AAN)

Após dois dias sem chuva, nível do Cantareira ficou estável ontem, interrompendo sequência de aumentos

