
A Sabesp trabalha para garan-
tir cada vez mais qualidade de 

vida aos moradores de Embu das 
Artes, tanto em curto prazo, 
como para garantir o abasteci-
mento das futuras gerações.
Para os bairros Jardim Santo 
Eduardo, Jardim Dom José, Chá-
cara Caxingui, Jardim da Luz, 
Jardim Santa Rita e Chácara São 
Marcos, por exemplo, as obras 
estão em andamento e vão levar 
mais água potável para morado-
res do local. As obras beneficia-
rão 35 mil pessoas, com previ-
são de conclusão em 2014. 
Os investimentos são de cerca 
de R$ 13 milhões e incluem a 

construção de um novo reser-
vatório com capacidade para 5 
milhões de litros, novo trecho 
de rede de abastecimento de 
grande porte (800 milímetros 
de diâmetro), que vai passar 
por baixo da Rodovia Régis 
Bittencourt, e troca preventiva 
de ramais residenciais. 
A empresa investe ainda em 
instalação de equipamen-
tos para controlar a pressão 
das redes,  com o objetivo de 
garantir o abastecimento e evi-
tar as perdas por vazamentos. 
Além disso, milhares de quilô-
metros de tubulações passam 
por pesquisas de vazamentos 

não-visíveis, com a utilização 
da mais alta tecnologia exis-
tente no setor de saneamento. 

sabespnoseubairro
informativo
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Melhorias no abastecimento 

Local onde vai ser construído o 
novo reservatório



Mesmo com todo o trabalho 
que a Sabesp tem feito, exis-
tem ruas nestas regiões que 
ainda apresentam intermitên-
cia no fornecimento de água, 
ou seja, são abastecidas diaria-
mente, porém, podem sofrer 
baixa pressão durante algum 
período do dia. 
Um dos motivos disso acontecer 
foi o crescimento rápido e de-
sordenado destes bairros, que 
há vários anos crescem quase o 
triplo do restante do município.  
Essa situação se agrava nos dias 
de temperatura elevada, quan-
do o consumo de água aumenta 
muito, o que diminui a oferta de 
água para as regiões mais altas e 
distantes dos reservatórios. 
Em 2014 os dias com extrema 
demanda estão se repetindo 
ao longo de semanas porque 
este é o verão mais quente dos  
últimos 71 anos, quando o
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Verão mais quente dos últimos 71 anos 

Instituto Nacional de Meteoro-
logia - INMET iniciou a medição 
das temperaturas.  
O calor está batendo recordes 
na cidade durante todo o verão. 

O mês de janeiro foi o mais 
quente desde 1943, com tem-
peraturas frequentemente che-
gando aos 34ºC, sendo que a 
média máxima foi de 31,9 graus.


