De eerste miljoenenstad zonder water?
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De Braziliaanse stad Sao Paulo valt waarschijnlijk de twijfelachtige eer te beurt om als eerste
miljoenenstad ter wereld zonder water te zitten.
Het gemeentebestuur is in paniek en stelt voor om de watervoorziening tot twee dagen per
week te rantsoeneren.

Begin december schreven wij het volgende over de watersituatie in de Braziliaanse stad Sao
Paulo, een stad met ongeveer 20 miljoen inwoners.
Wanneer er niet snel iets gebeurt, zal er op korte termijn een ongekende ramp plaatsvinden in
de 12e grootste stad van de wereld, Sao Paulo in Brazilië. Waar maar liefst 20 miljoen
Brazilianen wonen en waar nog maar voor 60 dagen watervoorraad is.

Ze zijn daar nu overgegaan op het halen van water uit de tweede van de drie reservebronnen.
Het vakantieseizoen daar staat voor de deur en dat betekent een nog hoger watergebruik dan
normaal.
De 20 miljoen inwoners hebben waarschijnlijk nog geen idee wat hen te wachten staat in de
nabije toekomst. In het meest gunstige geval in ieder geval sterke rantsoenering van het water
en onderbroken bevoorrading.

De 60 dagen zijn inmiddels voorbij en ondanks een enorme regenbui is er geen wonder
geschied. Dat betekent dat de stad nu moet overgaan tot drastische rantsoenering van het nog
beschikbare water.
Het
gemeentebestuur heeft voorgesteld om de watervoorziening tot vijf dagen in de week af te
sluiten, waardoor inwoners twee keer per week toegang hebben tot water, acht keer in de
maand.
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Zoals we in december schreven, heeft de stad te kampen met de ergste droogte ooit. Achter de
schermen heeft men fanatiek gewerkt om een creatieve oplossing te vinden voor de veel
grotere vraag naar water dan dat er beschikbaar is.

Men probeert wanhopig te voorkomen dat de stad helemaal zonder water komt te zitten omdat
dit de ineenstorting van de gemeenschap zou betekenen.

De reservoirs die normaal gesproken het water leveren voor 9 miljoen inwoners, de Sistema
Cantareira, zijn bijna helemaal droog. Volgens de laatste rapporten is daar nog 5,1 procent
beschikbaar van de normale capaciteit van 264 miljard gallons water.

Wanneer er helemaal niets gedaan wordt dan bestaat de kans dat er binnen een paar
maanden, maar meer waarschijnlijk weken, helemaal geen water meer is. Dat is de reden dat
de overheid de voorgestelde drastische maatregelen wil invoeren om een volledige
ineenstorting te voorkomen.

Het regenseizoen in Brazilië is ongeveer halverwege en er is op strukturele basis niet genoeg
water gevallen. De regenval in 2014 is tot nu toe de laagste in de geschiedenis van de regio en
het ziet er volgens de experts niet naar uit dat er binnenkort een einde aan deze droogte zal
komen.

Zelfs als het nu zou gaan regenen dan zou er niet snel genoeg voldoende vallen om de
reservoirs weer afdoende te vullen.

Veel deelgemeentes hebben besloten dit jaar het carnaval niet door te laten gaan en dat raakt
veel Brazilianen diep in hun hart. Het is niet te geloven, in een land dat ieder jaar toeleeft naar
dit festijn.

Uiteindelijk zal dat het minste ongemak blijken voor de inwoners van Sao Paulo. Een stad die
misschien straks wel recordhouder zal zijn van de eerste miljoenenstad ter wereld die helemaal
zonder water zit.
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