
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); gestão 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 aproximadamente 
450.000 pessoas.

Outra importante obra que está 
sendo executada pela Sabesp é a 
interligação dos sistemas Rio Grande 
e Alto Tietê, que vai transferir 4m³/s 
(4.000 litros por segundo) de água 
ao longo de 11 km de tubulações. 
Esse bombeamento fará com que 
regiões que atualmente recebem água 
do Sistema Cantareira possam ser 
atendidas pelo Alto Tietê. 

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.

No bairro do Itaim Paulista, por 
exemplo, entre janeiro e abril deste ano 
foram executadas obras beneficiaram 
cerca de 12 mil moradores da Vila 
Curuçá e Nova Curuçá. Para isso, 
a empresa investiu R$ 432 mil no 
assentamento de aproximadamente 
1.700 metros de redes para o reforço 
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Sabesp realiza 
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melhoria do 
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O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp
levando qualidade de vida para o Itaim Paulista

Interligação de redes na 
região da Vila Curuça

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.

do abastecimento de água. 
Além dessas obras, a Sabesp 

também distribuiu gratuitamente 425 
caixas d’água aos moradores da região 
do Itaim Paulista para que os mesmos 
possam ter uma reservação adequada 
para 24h de consumo. 

Interligação de rede de distribuição de água na 
região da Vila Curuçá



Fala comunidade!

“Aqui na minha comunidade foi feito 
prolongamento da rede de água e 
individualização das ligações. Hoje cada 
um paga a sua conta. O trabalho que a 
Sabesp fez aqui foi muito bom e quem 
não tinha caixa de água recebeu a sua. 
Todos foram beneficiados. Estamos 
muito felizes e satisfeitos com a atenção 
que a Sabesp tem com a gente.”

Vanessa Aparecida Diniz,
dona de casa e moradora 

da Vila Verde

“O trabalho que a Sabesp fez aqui no 
Jardim Bartira foi gratificante, pois 
entrou com a regularização das ligações 
de água, distribuiu caixas de água para 
a comunidade carente e ainda entregou 
para cada um o redutor de água. No dia 
13/8 o pessoal veio aqui e na igreja foi 
feita uma palestra sobre o uso racional 
da água. As informações ajudaram 
as pessoas a terem consciência e não 
desperdiçar a água, que lutamos por 
três anos para regularizar a situação. Só 
tenho a agradecer o apoio que a Sabesp 
dá para a comunidade.”

Kesly Pereira Silva,
moradora e liderança comunitária 

do Jardim Bartira

“Aqui a água chega fácil depois dessas 
obras de redes de água aqui na Vila 
Curuçá. Hoje, sentimos uma pequena 
diferença na quantidade de água no 
período da tarde, mas no geral a pressão 
melhorou e a água sobe na caixa d’água. 
Estou satisfeito com o serviço, pois nem 
reclamamos e o pessoal da Sabesp já 
está na porta para resolver o problema.”

Natanael Piologo,
comerciante e morador 

da Vila Curuçá
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Assentamento de rede de distribuição de 
água na região da Vila Curuçá

Interligação de rede de distribuição de água 
na região da Vila Curuçá


