
A Sabesp trabalha para garantir 
cada vez mais qualidade de 

vida aos moradores de Itapeceri-
ca da Serra, tanto em curto prazo, 
como para garantir o abasteci-
mento das futuras gerações.

Para os bairros Jardim Jacira, 
Horizonte Azul, Jardim das 

Oliveiras, Crispim, São Pe-
dro e Analândia, por exem-
plo, as obras estão em an-
damento e vão levar mais 
água potável para mora-
dores do local. Elas benefi-
ciarão 18 mil pessoas, com  
previsão de conclusão em 
2014.
Os investimentos incluem es-
tudos e obras de engenharia 
para a criação do novo setor 
de abastecimento Jacira. Es-
tão previstas a construção do 
novo reservatório Jacira, com 
capacidade para 6 milhões de 
litros de água; ampliação da 
capacidade de armazenamen-
to do Centro de Reservação 
do Jardim Campestre, com ca-
pacidade para mais 5 milhões 
de litros; implantação de 2 
km de redes de abastecimen-
to no Jardim São Pedro; e a 
construção da terceira etapa 

da Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Embu-Guaçu que 
aumentará a oferta de água  
para a região.
A empresa investe ainda em 
instalação de equipamen-
tos para controlar a pressão 
das redes, com o objetivo 
de garantir o abastecimento 
e evitar as perdas por vaza-
mentos, e troca preventiva 
das tubulações de ramais re-
sidenciais. Além disso, milha-
res de quilômetros de tubu-
lações passam por pesquisas 
de vazamentos não-visíveis 
com a utilização da mais  
alta tecnologia existente no  
setor de saneamento.

Local reservado para a terceira etapa da Estação de Tratamento de Água Embu-Guaçu 

Perfuração das estacas do novo
reservatório Campestre

Local do novo  
reservatório Campestre
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Mais saneamento para o Jardim Jacira 
e região: melhoria do abastecimento
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Verão mais quente dos últi-
mos 71 anos  

Mesmo com todo o trabalho 
que a Sabesp tem feito, existem 
ruas nestas regiões que ain-
da apresentam intermitência 
no fornecimento de água, ou 
seja, são abastecidas diaria-
mente, porém, podem sofrer 
baixa pressão durante algum  
período do dia.
Um dos motivos disso aconte-
cer foi o crescimento rápido e 
desordenado destes bairros, 
que há vários anos crescem 
quase o triplo do restante do 
município. 
Essa situação se agrava nos 
dias de temperatura elevada, 
quando o consumo de água 
aumenta muito, o que diminui 
a oferta de água para as regi-
ões 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 Instituto Nacional de Me-
teorologia - INMET iniciou a  
medição das temperaturas. 
O calor está batendo recordes na 
cidade durante todo o verão. O 
mês de janeiro foi o mais quen-
te desde 1943, com temperatu-
ras frequentemente chegando 

aos 34ºC, sendo que a média  
máxima foi de 31,9 graus.

Região tem mais melhorias no 
saneamento

Obras do sistema de esgotamento 
sanitário avançam a todo vapor!

Em abril do ano passado tive-
ram início as obras de coleta 
e tratamento de esgoto na re-
gião do Jardim Jacira e Jardim 
Branca Flor, em Itapecerica da 
Serra. A iniciativa beneficia ain-
da os bairros Analândia, Jardim 
Horacina, Mombaça-Crispim e 
Santa Júlia. O investimento to-
tal é de R$ 41,1 milhões. 
A obra está em execução e 
deverá ser entregue total-
mente concluída em março 
de 2015, mas a partir de julho 
desse ano as ruas do bairro 
em que as tubulações estive-
rem prontas terão seus imó-
veis conectados, de forma 
gradual e progressiva, pas-
sando a encaminhar o esgoto  
para tratamento.
São 7,7 km de grandes tu-
bulações (coletores-tronco), 
quatro estações de bombe-
amento e 30 km de redes 
coletoras na região. Essa es-
trutura vai bombear o es-
goto coletado até a estação 
de tratamento de Barueri, 

que fica a mais de 40 km do  
Jardim Jacira.
Serão beneficiados direta-
mente 27.500 moradores, 
18% da população do muni-
cípio. Indiretamente a obra 
beneficia 3,5 milhões de pes-
soas que são abastecidas 
pela Guarapiranga, já que 
os córregos e rios da cidade  
deságuam na represa. 
Além da melhoria da infraes-
trutura urbana, a iniciativa vai 
melhorar a qualidade de vida 
e garantir mais saúde para os 
moradores de Itapecerica. A 
coleta e tratamento do esgo-
to ajudam a reduzir a mor-
talidade infantil e a prevenir  
diversas doenças. 
A iniciativa é parte de uma série 
de investimentos da Sabesp em 
saneamento e tem como obje-
tivo a universalização dos ser-
viços de coleta e tratamento de 
esgoto em todo o Estado até o  
final da década.

Obras do sistema de esgotamento 
sanitário do Jardim Jacira

Construção da Estação de Bombeamento de esgotos do Jardim Jacira e Região


