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Nova Estação de 
Tratamento de Água 
Embu-Guaçu beneficiará 

120 mil habitantes

Nova Estação de 
Tratamento de Água 
Embu-Guaçu

A Estação de Trata-
m e n to  d e  Ág u a  
(ETA) Compacta Embu-
Guaçu é mais uma obra 
concluída pelo Governo do 
Estado de São Paulo e pela 
Sabesp. 

A obra, junto com outras de 
melhorias, teve o investimento 
de R$ 15 milhões e beneficiará 
mais de 120 mil pessoas do 
município e alguns bairros de 
Itapecerica da Serra. 

A  nova E TA conta  com 
equipamentos modernos 

para gerenciar um 
funcionamento au-
tomático.  Toda essa 
tecnologia e cons-

trução foram divididas 
em duas etapas.

A primeira etapa da obra teve 
i nve s t i m e n t o s  d e  a p rox i -
madamente R$ 3,1 milhões e 
aumentou a oferta de água para 
2,7 milhões de litros por dia com 
a perfuração de dois poços 
profundos, beneficiando cerca 
de 40 mil de pessoas que 
começaram a receber 32 litros 
por segundo. 

Com a primeira etapa, 
os  moradores  do 
Distrito do Cipó já 
p u d e r a m  s e n t i r  a  
diferença.

1ª Etapa

Obras prontas, em andamento e futuras. 
É a Sabesp levando qualidade de vida para Embu-Guaçu

2ª Etapa

A segunda e última etapa produz 
mais de 100 l/s, ou seja,  triplicou 
a oferta da primeira etapa, 
beneficiando todo o município 
de Embu- Guaçu e também a 
região do Jardim Jacira e Jardim 
Horizonte Azul, em    Itapecerica  
da  Serra.  

Hoje, com as duas 
etapas concluídas, a 
E T A  p r o d u z  
aproximadamente 
132  l/s.

R$ 15 milhões

mais de 120 mil

pessoas beneficiadas
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“O abastecimento era muito 
ruim. A região ficava sem água 
durante muito tempo. As coisas 
já melhoraram, mas queremos 
que a água, que é essencial 
para a vida, chegue para todos.”

Maria José da Silva
moradora do Jardim Flórida II

“A situação, quinze anos atrás, era 
muito difícil, precisava comprar ou 
buscar a água em galões. Depois a 
Sabesp nos deu atenção, e o 
abastecimento melhorou muito. 
Queremos a segurança de ter água 
em nossas torneiras todo o tempo, 
mas já podemos dormir, sabendo 
que nossas caixas de água estão 
cheias.”

Carla Isabel R. de Souza Santos
moradora do Jardim Flórida II

“Antes a população dependia 
de caminhões-pipa, mas o 
abastecimento melhorou 
bastante. E as novas obras 
devem melhorar ainda mais.”

Agricio James da Silva
morador do Jardim  Flórida II

“Há 20 anos a situação era 
muito ruim. Quando promete-
ram, ninguém acreditou, mas 
tudo deu certo e temos água no 
bairro o tempo todo. Temos 
água pra tomar banho, fazer 
comida, e trabalhar com 
conforto. Todos estão felizes, e 
está bom demais.”

Antonio Natalino Neri
morador do bairro Chácara Nunes

“O abastecimento melhorou 
muito, da época que precisá-
vamos de caminhões-pipa. 
Hoje a qualidade da água é 
muito boa, e as novas obras 
garantirão que todos tenham 
água em suas torneiras o dia 
todo.”

Maria Aparecida da Silva
moradora do Jardim Flórida II

Fala comunidade!
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