
ASabesp trabalha para ga-
rantir cada vez mais qua-

lidade de vida aos morado-
res da zona sul da Capital, 
tanto em curto prazo, como 
para garantir o abasteci-
mento das futuras gerações. 
Para os bairros Parelheiros, 
Jardim Santa Fé, Jardim São 
Norberto, Jardim São Nicolau, 
Papai Noel, Jardim Silveira, Co-
lônia, Jardim Santa Terezinha, 
Cond. Vargem Grande, Cidade 
Nova América, Jardim Silveira, 
Jardim Progresso, Vila Ros-
chell, Parque Maria Fernan-
da e Jardim dos Alamos, por 
exemplo, já estão em funcio-
namento as obras de melhoria 
do abastecimento de água que 
trouxeram mais água potável 
para moradores destes bairros. 
O novo sistema foi conclu-
ído no início do ano e gerou 
grandes benefícios para uma 
população de cerca de 240 

mil habitantes, regularizan-
do o abastecimento e ain-
da contribuindo para a re-
dução de perdas de água. 
Os investimentos incluíram a 
construção do Centro de Re-
servação Parelheiros, com-
posto por dois reservatórios 
metálicos com capacidade 
total de reservação de 10 mi-
lhões de litros, a construção 
de uma Estação de Elevatória 
de Água (EEA Parelheiros) com 
grande capacidade de bombe-
amento para atender a parte 
alta dos bairros, instalação 
de 12 km de novas adutoras 
de grande porte para levar a 
água do reservatório Grajaú 
até o reservatório Parelhei-
ros e implantação de 60 km 
de redes de distribuição em 
diversos pontos da região. 
A empresa investe ainda em 
troca preventiva das tubula-
ções de ramais residenciais e 

instalação de equipamentos 
para controlar a pressão das 
redes com o objetivo de ga-
rantir 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. 

Reservatório de Parelheiros

Estação elevatória de água em 
Parelheiros
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Melhorias no  
abastecimento  
de água



“Tínhamos problemas com o abaste-
cimento de água pelos poços, que era 
irregular, recebíamos reclamações dos 
moradores constantemente, agora o 
problema está resolvido. Desde que o 
reservatório entrou em funcionamento 
nunca mais recebi reclamação de falta 
d’água”. Ela ressalta ainda a importân-
cia da transparência no relacionamento 
com a empresa, “a Sabesp sempre nos 
atendeu e esclareceu sobre as obras 
que estavam realizando e os prazos 
para conclusão, queremos que essa 
parceria continue e que vocês conti-
nuem melhorando a nossa qualidade 
de vida”.

Marta de Jesus Pereira 
 presidente da ACHAVE, Associação 

Comunitária Habitacional de Vargem Grande

“Posso dizer como moradora da re-
gião e como liderança de bairro, que 
a gente tinha muitas di� culdades 
com as faltas de água, gerando muito 
descontentamento e reclamações da 
população. Hoje, não temos mais es-
ses problemas, com a nova situação 
do reservatório novo em funciona-
mento, não temos mais falta de água, 
isso ajuda na melhoria da qualidade 
de vida dos usuários domésticos e do 
funcionamento da UBS (Unidade Bá-
sica de Saúde) também. A população 
e eu, Nelma, agradecemos a SABESP e 
seus funcionários, pela obra realizada e 
pelo empenho em ajudar a população”.

Nelma Andrade de Souza
 líder dos bairros Jardim Santa 

Terezinha e Colônia

Fala Comunidade
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Caminho da adutora entre 
Grajaú e Parelheiros

- Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes,
a economia é de 11,5 litros (casa) e 79 litros (apartamento).

- Tome banhos de no máximo 5 minutos mantendo o regis-
tro fechado ao se ensaboar, a economia é de 90 litros (casa) 
e 162 litros (apartamento).  

- Feche bem a torneira. Uma torneira gotejando desperdiça 
40 litros/dia. Já com um filete de água correndo o desperdí-
cio é de 130 litros/dia.

Dicas de economia


