
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; distribuição gratuita de 
kits economizadores e caixas de 
água, 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. 
  Outra obra foi a interligação 
dos sistemas Rio Grande e Alto 

Tietê, a mais importante que 
a Sabesp executou em 2015, 
inaugurada no final de setembro, 
que pode transferir até 4m³/s 
de água ao longo de 22 km de 
tubulações. Juntas, essas obras são 
suficientes para abastecer cerca de  
1.650.000 pessoas.
    Mesmo com todo esse esforço 
por parte da Sabesp, alguns pontos 
específicos de bairros localizados 
nas zonas mais altas e distantes 
dos reservatórios podem sentir 
com mais intensidade os efeitos da 
gestão da pressão nas redes. Por 
isso, além dessas grandes obras 
que beneficiam diretamente toda 
a população da região do Alto 
Tietê, a Sabesp está realizando 
intervenções específicas no sistema 
de distribuição para a melhoria do 
fornecimento de água nesses locais. 
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Sabesp realiza obras para melhoria do 
abastecimento em Suzano

 Na região de Palmeiras, a Sabesp 
investiu em obras de prolongamento e 
assentamento de redes de reforço para 
a distribuição de água, interligações 
de redes e adequações do Booster 
Itamaracá – sistema de bombeamento 
de água para atender os pontos 
mais altos na região do Jardim 
Itamaracá, Vila Real e Jardim Belém. 
   Além dessas intervenções, a Sabesp 
também distribuiu gratuitamente 
caixas de água a moradores de  
diversos bairros do município, para 
que os mesmos possam ter uma 
reservação adequada para 24h  
de consumo.   

Adutoras que vão transferir água do Rio Grande para Taiaçupeba, em Suzano

Booster Itamaracá: bombas para aumentar 
a pressão da água para abastecer os 

pontos mais altos da região

Moradores de bairros do Distrito de Palmeiras estão sendo beneficiados

Represa Taiaçupeba, localizada em Suzano, integrante do Sistema Produtor Alto Tietê, atualmente com 15% de sua capacidade

Obras em bairros do Distrito  
de Palmeiras



Fala comunidade!
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Atenção! 

A Sabesp está fazendo a sua parte, mas 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; 
 
 

Consertar vazamentos: 
um furo pequeno de 2 mm no 
encanamento desperdiça até  
3.200 litros de água por dia,  

o equivalente a mais de  
3 caixas de água;  

Reaproveitar a água de chuva: 
ela serve para regar plantas, ser 
utilizada para descarga, lavar o 
carro, entre outras. Mas não se 

esqueça de tampar os recipientes 
após coletar a água, desta forma 

você evita casos de dengue. 

“Agora até que está vindo, 
assim, até umas três e meia, 
quatro horas tem água, 
depois não tem mais. Não 
está 100% mas deu uma 
melhorada, não vou dizer 
que está 100%, mas também 
porque estamos sem água 
nos rios, então deve ser por 
isso também.”

Maria Helena de Oliveira 
monitora escolar e moradora 

do bairro Belém há 25 anos

“Antes era muito difícil. Eu 
tenho uma caixa, mas a água 
não subia nessa rua. Foi difícil 
para nós. Agora está melhor, 
todo dia chega água. Não 
percebo mais falta de água. 
Com a água da máquina eu 
lavo o quintal, lavo o canil 
dos cachorros. Eu reaproveito 
água mesmo.”

Maria Rosa Firmino 
da Silva,

moradora da Vila Real há 
cerca de 8 anos 

“Melhorou bastante. Está 
chegando água todos os 
dias; tranquilo. Com as obras 
da Sabesp está bem melhor. 
Antes faltava, agora chega 
todo dia. Pode ser que falte 
em algum período, mas eu 
tenho caixa d’água e nem 
percebo. Eu falo por mim, a 
água aqui hoje é 100%.”

Gilberto Lourenço 
de Souza

fiscal e morador 
da Vila Real há 17 anos

“No ano passado faltava, o 
pessoal ía buscar na bica, 
depois começou a vir o 
caminhão pipa. Agora, tem 
água até umas 4 da tarde, 
a gente faz tudo o que 
tem que fazer na parte da 
manhã. A gente está feliz 
porque a conta de água 
diminuiu. A gente aprendeu 
a economizar, é bom para o 
planeta também. ”

Regina Aparecida Nogueira
diarista e moradora da 

Vila Real há 13 anos

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

Obras de interligação de redes no
Jardim Itamaracá


