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Sabesp implanta Booster em 
Itapecerica da Serra e melhora 

fornecimento de água

A implantação do equipamento que bombeia água de áreas mais baixas para zonas elevadas, em junho de 2016, pela Sabesp, trouxe 
mais tranquilidade para moradores do município de Itapecerica da Serra.

A região sofria com intermitência no abastecimento de água e, para solucionar o problema, a Sabesp instalou dois mini-boosteres, 
já em operação no município (Diamante e Tamborí ), ambos localizados no setor de abastecimento do reservatório Jacira. Com um 
booster é possível controlar perdas e regularizar o abastecimento porque o equipamento é responsável por bombear a água com 
mais pressão somente para os bairros mais altos ou distantes.

O desenvolvimento dessa tecnologia foi necessário para suprir a perda de pressão em alguns pontos mais altos, chamados de zonas 
de coroa. A vantagem dos mini-boosteres sobre os convencionais é o tamanho. Como a região é populosa, restam poucos espaços 
disponíveis para abrigar os modelos maiores. No quesito eficiência, os mini-boosteres provaram que dão conta do recado. A população 
atendida aprovou.

O reservatório Jacira tem capacidade de armazenar 6 milhões de litros de água, beneficiando mais de 60 mil pessoas, nos bairros de 
Jacira, Jardim Analandia, Jardim Horizonte Azul, Jardim Crispim, Jardim das Oliveiras, Jardim dos Pelúcios e Jardim São Pedro.

Atendimento Sabesp

ATENDIMENTO VIRTUAL
www.Sabesp.com.br (Agência Virtual e Atendimento Online via Chat).

ATENDIMENTO TELEFÔNICO
Serviços comerciais: 0800 011 9911 (ligação gratuita) segunda a sexta 

das 7 às 21 horas / sábados das 7 às 13 horas.
Para emergências como falta d’água, vazamentos e esgoto entupido. 

Funciona 24 horas todos os dias. Disque 195 (ligação gratuita).

ATENDIMENTO PESSOAL
Verifique em sua conta de água a agência mais próxima  

de sua residência e os horários de atendimento.



Fala comunidade!

Com as melhorias da Sabesp, 
agora tem água todo o dia. 
O abastecimento aqui está 
maravilhoso. Mesmo assim, eu 
economizo bastante. A água que 
eu lavo roupa vai para o tanque e 
lavo o quintal. Na crise que teve eu 
aprendi a economizar e continuei 
com esse hábito até hoje.

Helena da Silva

Depois que a Sabesp arrumou o 
abastecimento aqui não falta mais 
água. Antes era o maior sacrifício, 
mas agora, que tão puxando água 
do Jacira, melhorou muito.

José de Moura da Silva

No passado, a gente chegou a ficar até 5 dias em água. Era muito 
difícil, como eu sou corredora, lembro quantas vezes saíamos pra 
treinar já preocupados se na volta teríamos água pra tomar banho. 
Depois das melhorias, o abastecimento foi regularizado, o pessoal 
da Sabesp me ligava sempre pra perguntar como é que estava a 
situação pra cá. Com o reservatório Jacira e o booster o problema 
da falta de água acabou. Hoje eu posso dizer que nós estamos 
satisfeitos. Escuto muita gente comentando comigo na rua da 
satisfação que tem.
A água vale ouro, por isso a gente faz o que pode até pra 
conscientizar o povo a não desperdiçar. Diante de tanto problema 
com falta de água a gente acabou se tornando mais consciente.

Maria de Lourdes

Moro aqui desde 2005. Tinha dia 
que era 3 dias sem água. Ai às 
três horas da manhã começa a 
vir a água e a rua ficava lotada 
de gente. Formava fila com gente 
com balde. Todo mundo corria 
pra pegar água. Era muito difícil, 
mas agora, com essas melhorias 
tá ótimo. 

Herotildes Pedro do Santo
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Para os moradores de Itapecerica da Serra, o sentimento é de satisfação.

Graças ao canal direto com os técnicos comunitários da Sabesp, líderes comunitários
 mantém diálogo permanente com a empresa de abastecimento, dando agilidade 

na solução de problemas.

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para Itapecerica da Serra 


