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Mais melhorias no abastecimento
de água em Embu-Guaçu

O informativo Sabesp no seu bairro é produzido pela Superintendência de Comunicação da Sabesp - jornalista responsável Fabíola Bitú - MTb. 28686

A Sabesp trabalha para aprimorar 
cada vez mais os serviços que 

presta aos moradores de Embu-
Guaçu. O abastecimento de água 
que já está regularizado em toda a 
cidade, ficará ainda melhor com a 
execução de novas obras. 

A principal delas é a ampliação 
da Estação de Tratamento de Água 
Compacta que receberá quatro novos 
tanques, aumentando sua capacidade 
de produção em mais 50 litros de água 
por segundo. Esse investimento soma 
cerca de R$ 1.9 milhão e beneficia 
mais de 120 mil pessoas.

Captando água no Rio Embu-
Guaçu, a ETA Compacta conta com 
equipamentos modernos para 

gerenciar o seu funcionamento 
automático. Essa tecnologia foi 
instalada em etapas. Nas duas 
primeiras etapas de construção, a 
oferta de água subiu de 32 litros 
por segundo para 100 litros por 
segundo. Com a conclusão dessa 
nova e terceira etapa, prevista para 
julho, a produção de água tratada 
totalizará 150 litros por segundo.

O armazenamento de água também 
crescerá com a instalação de um novo 
reservatório metálico com capacidade 
para 2.5 milhões de litros. Iniciado 
em março deste ano, o investimento 
alcançou quase R$ 2 milhões e será 
entregue até o final de 2014.

Completa o rol de obras, a 

implantação de uma nova rede 
com extensão de 3,5 quilômetros e 
300 mm de diâmetro. A tubulação 
segue seu percurso pela Estrada do 
Moinho e Rua José Nogueira; saindo 
do bairro Jardim da Fonte Oriental, 
em Parelheiros, e chegando até o 
Cipó, em Embu-Guaçu.

Todas essas melhorias visam 
garantir mais qualidade de vida 
aos moradores, tanto no curto 
prazo, como para assegurar o 
abastecimento das futuras gerações.

Confira e siga a Sabesp nas redes sociais:
Site Sabesp: www.sabesp.com.br
Twitter: @CiaSabesp
Flickr - www.flickr.com/sabesp
Youtube - www.youtube.com/SaneamentoSabesp

Obras do Novo ReservatórioETA Embu Guaçu
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Fala comunidade!

Vivemos, hoje, a melhor época do abastecimento de 
água no Jardim Flórida. Moro há trinta anos nesse 
bairro. Há cerca de 15 anos atrás, tivemos muita 
peleja por falta de água. Agora está ótimo. Não 
temos mais problemas.

Aparecida Silva, 
moradora do Jardim Flórida II

O abastecimento no meu bairro está 100%. O 
fornecimento de água só é interrompido quando a 
Sabesp precisa fechar os registros para fazer alguma 
manutenção. Agora com essas novas obras, o que já 
é bom ficará ótimo.

Norival Donizeti Pereira, 
morador da Chácara Itororó 

Antigamente ficávamos até dois dias sem água, no 
Cipó. As caixas de água só enchiam à noite. Não 
dava nem para lavar roupa. Depois da construção 
da Estação de Tratamento, o abastecimento 
normalizou. Quando falta água, o fornecimento 
retorna tão rápido que nem percebemos.

Florita Aparecida Rodrigues, 
moradora do Cipó

Estou no Jardim Emília há vinte anos. Há tempos 
atrás, o abastecimento da cidade era muito precário. 
Terrível. Faltava água direto. Hoje, mudou muito. 
Mudou para melhor. O fornecimento está regular 
sempre. 

Nelma Sandra Rodrigues, 
moradora do Jardim Emília

Moro há trinta anos no bairro Filipinho. No início, 
nem existia água encanada aqui. Com a chegada do 
abastecimento, não tivemos dificuldade. Mas mesmo 
sem ter motivo de reclamação, posso dizer que o serviço 
melhorou muito ultimamente. Estou satisfeita.

Soledade Cardoso de Oliveira, 
moradora do Filipinho


