
Desde o início da crise hídrica pela 
qual passa a Região Sudeste, uma 

das maiores preocupações da população 
e da sociedade de um modo geral é 
com a regularidade no abastecimento.  
Para gerenciar da melhor maneira 
possível essa situação de escassez 
hídrica, a Sabesp vem adotando uma 
série de medidas, como a concessão do 
bônus (desconto na conta para quem 
economizar água); redução da pressão 
nas redes; distribuição gratuita de kits 
economizadores e caixas d’água para a 
população de áreas vulneráveis; além 
de obras emergenciais para levar mais 
água para os reservatórios, como a 
captação dos rios Guaió e Guaratuba, 
que juntos podem contribuir com um 
acréscimo de até 1.500 litros de água 
por segundo para o Sistema Produtor 
Alto Tietê; esse volume é suficiente para 
abastecer cerca de 450.000 pessoas.
Mesmo com todo esse esforço por parte 

da empresa, alguns pontos específicos 
de bairros localizados nas zonas mais 
altas das cidades podem sentir com 
mais intensidade os efeitos da redução 
da pressão nas redes. Por isso, a Sabesp 
está realizando obras para a melhoria 
do fornecimento de água nesses locais.
Em Arujá, por exemplo, essas obras 
beneficiaram cerca de 14.000 moradores 
dos bairros Mirante, Pinheiro e Rodrigo 
Barreto. Para isso, a empresa investiu 
R$ 935 mil no assentamento de 2.650 
metros de redes para o reforço do 
abastecimento e troca de equipamentos 
de bombeamento (boosters). 
Além dessas obras, que foram iniciadas 
em janeiro deste ano e finalizadas em 
junho, a Sabesp também distribuiu 
gratuitamente cerca de 150 caixas d’água 
aos moradores desses bairros para que 
os mesmos possam ter uma reservação 
adequada para 24h de consumo. 
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Sabesp realiza obras para melhorias 
do abastecimento em Arujá

Moradores do Mirante, Pinheiro e Rodrigo Barreto foram beneficiados

Vista do Mirante,  um dos bairros que estão sendo 
beneficiados pelas obras de melhoria  

no abastecimento

Reservatório de Arujá

Uma das obras de prolongamento da rede de água 
para a melhoria do abastecimento

 
Atenção! 

 
É fundamental que a população 
continue evitando o desperdício  
e adotando atitudes simples no  

dia a dia, como:
 

Tomar banhos mais curtos e 
fechar o registro ao se ensaboar;  

 
Deixar a torneira fechada 

enquanto escova os dentes  
ou faz a barba;  

 
Não lavar a calçada ou o quintal 
com água potável – lembrar de 

usar uma vassoura e  reutilizar a 
água da máquina de lavar roupas;  

 
Antes de lavar a louça, retirar  

o excesso de comida com a  
esponja e deixar a torneira  

fechada ao ensaboar.



Fala comunidade!

“Aqui era terrível! A gente chegava a ficar 
até 15 dias sem água; e com criança 
pequena não dá pra ficar sem água 
mesmo.  Agora, graças a Deus, melhorou 
cem por cento. Eu achei maravilhoso” 

“Eu passava até oito dias sem água e era 
bem complicado. Depois que começaram 
essas obras melhorou bem, porque eu só 
fico sem água agora quando tem alguma 
manutenção, eu estou muito satisfeito”.  

“Antes, não tínhamos tanto problema 
com o abastecimento de água, mas, 
depois da crise começamos a ter mais, 
mas, agora, com essas obras,  deu uma 
boa melhorada . Eu achei excelente, 
porque sem água não dá para fazer 
nada”. 
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Maria Aparecida Rosa da Silva 
 comerciante e moradora do Jardim 

Pinheiro há 25 anos - o garotinho é o 
seu netinho Eduardo.

Jeová  Marques da Silva  
faz transporte escolar e é  morador  

no bairro Mirante há 30 anos.

Lidiane Aragão  
moradora há 10 anos no  

Rodrigo Barreto.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp
levando qualidade de vida para Arujá


