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Melhorias no abastecimento do 
Jardim Graúna

O reservatório metálico do Grajaú, inaugurado em abril de 
2016, reforçou o abastecimento de água do bairro Jardim 
Graúna, onde moram cerca de 4 mil pessoas e melhorou a 
qualidade de vida de quem vive na área. 

A Sabesp implantou melhorias no sistema, modernizou 
a estação de bombeamento e implantou o novo Booster 
Colonial para levar água a regiões mais altas do bairro, tudo 
para trazer mais qualidade do atendimento aos moradores. 

O resultado foi a melhor regularidade no abastecimento 
de água, além da diminuição de perdas para a região de 
Interlagos, beneficiando mais de 800 mil pessoas, no total.

A vantagem do reservatório de aço sobre os tradicionais de 
concreto está na rapidez da construção, em cerca de um mês 
o equipamento está instalado, porque ele é pré-fabricado, 

enquanto o antigo levaria entre oito e dez meses para ficar pronto.

O reservatório metálico do Grajaú tem capacidade de armazenamento de 15 milhões de litros de água. A estrutura fica ao 
lado do antigo reservatório, ainda em operação, que tem capacidade para 10 milhões de litros. Juntos, os dois reservatórios 
passaram garantir 25 milhões de litros de água com regularidade para os moradores.

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para Jardim Graúna



Fala comunidade!

“Antigamente, quando não tinha 
a Sabesp a gente ficava dois dias 
ou mais sem água. Agora não falta 
mais, não. A gente tem criança e tem 
que ter água, não dá pra viver sem. 
Aquela época de reservar água em 
tambores com medo de que ia falta 
não existe mais”. 

Renata Santos Lechner 

“Eu quero agradecer muito a 
Sabesp, é o único órgão público 
que realmente tem as portas 
abertas para as lideranças colocar 
os problemas da sua comunidade. 
Você chega na Sabesp  e é atendido 
por um diretor, pode ser pelo 
gerente ou por um funcionário do 
atendimento. Todos nos atendem 
com muito carinho, com muita 
atenção. Agradeço a todos eles”.

Magali Rodrigues 
“Jardim Novo Sabiá”

“Antes (do novo reservatório) era 
meio difícil. Faltava água, a gente 
vivia correndo atrás de água aqui, 
que era meio ruim. Mas agora, 
melhorou. Eu tinha três caixas d’água 
para três casas, hoje tem duas, uma 
de mil litros, que fica para gente 
tomar banho e a de quinhentos 
litros para a gente cozinha e lavar 
louça. Dá pra tranquilizar”.

Solange Regina Faria Lima 
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Para os moradores do Jardim Graúna, o sentimento é de satisfação.

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para Jardim Graúna

“Com o novo reservatório, melhorou muito aqui. Não falta mais água. 
Mesmo na crise de água do ano passado com o racionamento todo 
que teve aí, nós nunca ficamos sem água.  Hoje, em vista de quando 
eu vim morar pra cá, estamos no céu.
Desde o ano passado, nós aprendemos a economizar água, a gente 
lava roupa uma vez por semana. O quintal a gente não lava, a gente 
coloca água de roupa pra lavar. Todo mundo aqui colaborou e 
continua colaborando. Eu nunca vi eles lavarem carro nem nada. Por 
que nós temos a preocupação de não afetar a natureza. Pra gente 
morar num bom lugar, a gente tem que cuidar e preservar”.

Berenice dos Santos Silva 


