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

uma das maiores preocupações da 
população e da sociedade 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; volume suficiente para 
abastecer cerca de 450.000 pessoas.

Outra obra é a interligação dos 
sistemas Rio Grande e Alto Tietê, a 
mais importante das obras que a 
Sabesp está executando em 2015, 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 da cidade podem 
sentir com mais intensidade os efeitos 
da redução da pressão nas redes. 
Por isso, além dessas grandes obras 
que beneficiarão diretamente toda 
a população da Capital paulista, a 
Sabesp está realizando intervenções 
específicas no sistema  de distribuição 
para a melhoria do fornecimento de 
água nesses locais.  

Na zona leste, por exemplo, 
essas ações beneficiarão cerca de 
28.000 moradores dos bairros Artur 
Alvim, Cidade Tiradentes, Itaquera e 
Guaianases. 

Além dessas intervenções, que 
já estão em andamento,  a Sabesp 
também distribuiu gratuitamente cerca 
de 550 caixas d’água aos moradores 
desses bairros para que os mesmos 
possam ter uma reservação adequada 
para 24h de consumo; até dezembro 
serão distribuídas mais 400 unidades.
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Sabesp realiza 
obras para 
melhoria do 
abastecimento 
em bairros da 
zona leste 

Moradores de Artur Alvim, Cidade Tiradentes, Itaquera e Guaianases 
estão sendo beneficiados

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

Adutoras que vão transferir água 
do Rio Grande para Taiaçupeba; 

obras estão na reta final

Torre do reservatório da Sabesp em Itaquera

Obra de reforço de rede em Guaianases



Fala comunidade!

“O abastecimento era precário até o ano 
passado, esse ano melhorou bastante. Vinha 
caminhão pipa porque a Sabesp ajudava 
muito a gente. Esse ano, já não está tendo 
mais problema nenhum.  Hoje em dia, não 
estamos precisando mais de caminhão pipa; 
hoje está normal. A falta de água trazia 
bastante dificuldade, por causa das crianças 
e porque a gente ficava sem água para tomar 
banho; chegava cansado do trabalho e queria 
tomar um banho, beber uma água e isso era 
complicado, mas hoje, eu posso falar que a 
gente está privilegiado, porque todo dia está 
vindo água e a gente não pode reclamar.”

Bernardo Roberto Ianez,
líder comunitário no bairro

Cidade Tiradentes

“Já chegou a faltar água e a gente precisou 
comprar caminhão pipa. O transtorno era 
grande, eu tive que comprar mais uma caixa 
d’água para tentar reservar a água; fora o 
gasto com caminhão pipa, porque chegou a 
zerar a caixa e a água que estava reservada 
no latão, que a gente acostumou depois e 
aprendeu a reservar para não faltar no outro 
dia. No momento em que a gente teve uma 
ajuda muito importante com o pessoal da 
Sabesp, a gente viu que começou a andar a 
coisa; o pessoal de campo veio para averiguar 
tudo e aí sim, depois de um certo tempo 
resolveu e hoje em dia a gente não tem mais 
esse problema de ficar sem água.”

Alan David Durvalino Nicolia,
morador do bairro Artur Alvim
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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. Ao 

invés disso, 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.Preparação de tubulação para obras de 
melhoria da rede em Itaquera

“Antes, a gente tinha muito problema com 
a falta de água.  A gente enchia tambores e  
compramos uma bomba para subir a água 
pra caixa pra ter um pouco pelo menos para os 
banheiros.  Pra tomar banho, a gente enchia 
garrafas de refrigerante. Para lavar roupa, a 
gente levava para um sítio em Salesópolis,  e  
para beber a gente comprava água.  A gente 
ficou três meses assim, mas graças ao pessoal 
da Sabesp que esteve aqui, a gente viu que 
teve progresso; eles deram muita atenção e 
sempre estavam presentes com a gente. Hoje, 
graças a Deus está normal; nós não temos 
falta de água.”

Maria Araújo Ferreira de Souza, 
dona de casa, moradora 

de Itaquera


