
A Sabesp acaba de concluir mais uma 
importante obra executada para 

reforçar o abastecimento na região 
metropolitana de São Paulo: a captação 
de água do rio Guaió, na divisa do 
município de Suzano com Ferraz de 
Vasconcelos. 

Orçada em R$ 28,9 milhões, a obra, 
lançada em fevereiro deste ano, levará 
1.000 litros de água por segundo do 
rio Guaió para o Ribeirão dos Moraes, 

afluente do rio Taiaçupeba-Mirim, 
que por sua vez deságua na represa 
Taiaçupeba. Esse volume de água é 
suficiente para abastecer mais de 300 
mil habitantes da Grande São Paulo.

São 9 km de adutoras e tubulações 
passando por estradas e terrenos 
rochosos. Além das adutoras, foi 
construída uma estação elevatória de 
água bruta com três bombas e potência 
total de 4.000 CV. 
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Sabesp conclui obras de captação de 
água do rio Guaió

População do Alto Tietê está sendo 
beneficiada com aumento de 1.000 litros 

de água por segundo para tratamento

Obras de captação do Rio Guaió

Obra já entregue

Ainda na região do Alto 
Tietê, em fevereiro deste ano, 
a Sabesp entregou as obras de 
ampliação da captação de água 
do rio Guaratuba, que passou de 
500 para mil litros de água por 
segundo. 

O rio Guaratuba nasce na serra 
do Mar e deságua em Bertioga, 
no litoral paulista. Para permitir 
o aumento da transferência, a 
Sabesp ampliou a adutora e a 
estação elevatória localizadas 
no ponto de captação do rio, no 
município de Biritiba-Mirim. A 
água captada é bombeada para o 
rio Claro, que deságua na represa 
Ponte Nova, uma das cinco 
que compõem o Sistema Alto 
Tietê, e é tratada na Estação de 
Tratamento de Água Taiaçupeba. 
O investimento nessa obra foi de 
R$ 8 milhões. 

Além da zona leste paulistana 
e da região do Alto Tietê, essas 
duas obras beneficiam toda 
a Grande São Paulo, já que 
aumentam a oferta de água para o 
Sistema Integrado Metropolitano 
da Sabesp, que interliga os oito 
sistemas existentes. 

Captação de água do rio Guaratuba



Fala comunidade!

“Na atual conjuntura, qualquer 
captação de recurso é válida, porque 
estamos numa situação crítica. 

Nós entramos no conceito 
conscientização, banhos rápidos; 
acúmulo de louça para ser lavada;  
a gente não joga mais água no 
quintal, a gente faz a varrição. 
Automaticamente, você se vê na 
obrigação de participar, porque se 
você desperdiça hoje, amanhã você 
corre o risco de não ter, e você com 
sede é complicado.”

Antonio Doniseti de Souza
Representante comercial,  

morador há 10 anos em Suzano,  
no bairro Vila Barros. 

“Eu acho que o trabalho da Sabesp 
está bom. Eu acho que é importante 
por que qual é a pessoa que vive sem 
água? Então, cada vez que estão 
fazendo esse trabalho, é melhoria 
para o povo, para nós. A Sabesp já 
veio aqui no nosso bairro e doou 
bastante caixa. Foi muito importante 
isso daí. E eu só tenho a falar coisas 
boas. Aqui, a gente economiza, 
na hora de enxaguar a louça não 
deixa a torneira aberta; descarga 
no banheiro não precisa toda hora; 
junto água em tambor e recolhemos 
toda a água da chuva”. 

Ivanir Soares de Olanda
Presidente da Associação Amigos 
de Bairro do Parque Umuarama e 

moradora do bairro há 40 anos

“É sempre importante buscar 
recursos. Mas, soluções a gente tem 
que buscar, é necessário; a população 
não pode ficar sem água. É sempre 
importante buscar recurso, mas tem 
que ser uma coisa bem projetada, 
tanto na parte do abastecimento, 
quanto na parte do custo de quem 
utiliza a água. 

Márcio Cavalieri
 Representante comercial,  

morador há 23 anos em Suzano
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