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Guarulhos tem 1,3 milhão de moradores e está localizada numa região de rios com pouca
água. Sendo assim, é obrigada a comprar 87% de sua água da Sabesp.
Para atender toda a população, nossa cidade precisaria receber 4,5 mil litros de água por
segundo. Mas só recebia 4 mil litros por segundo. Por isso, algumas regiões da cidade
já tinham o rodízio no abastecimento.
As altas temperaturas e a baixa quantidade de chuvas neste verão, agravaram a situação
do Reservatório Cantareira. O nível de água, que estava baixo e vinha caindo há anos,
secou mais ainda.
A Sabesp determinou uma redução ainda maior no fornecimento, impondo o racionamento
para Guarulhos.
Desde 13 de março, a cidade só está recebendo 3,6 mil litros por segundo. Não se trata,
portanto, de um problema de distribuição, mas, sim, da oferta da água.
Vale lembrar que nos últimos anos, o SAAE construiu 452 Km de rede de água e 23
reservatórios, para garantir a eficiência no serviço de distribuição.
Agora, toda a cidade está sendo abastecida em sistema de rodízio: um dia sim e outro, não.
O SAAE está trabalhando duro para distribuir a água da maneira mais justa possível.
Mas, para que o abastecimento não seja prejudicado ainda mais, é fundamental
que todos colaborem como sempre têm colaborado, ajudando com o uso cada vez mais
racional da água.
Mais do que nunca, é tempo de economizar!

Descontos na conta para quem economizar

Para incentivar o uso racional da água, o SAAE está oferecendo descontos* para quem diminuir
o consumo. A redução na conta será proporcional à quantidade de água economizada:
• 30% de desconto para quem reduzir o consumo em 20%
• 10% de desconto para quem reduzir o consumo em 10%
*Descontos válidos até Setembro/2014
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Veja se a sua caixa d’água está adequada ao tamanho da sua família:

A caixa d’água ajuda a evitar que falte água na sua casa quando o abastecimento tiver que
ser interrompido. Mas, para que ela funcione bem, é importante que tenha um tamanho
adequado ao número de pessoas na sua família. Lembre-se: quanto mais moradores no
imóvel, maior deve ser a caixa.

Confira abaixo se sua caixa d’água possui o volume adequado:

De 1 a 3 moradores: caixa de 500 litros

De 4 a 5 moradores: caixa de 1.000 litros

De 6 a 8 moradores: caixa de 1.500 litros

De 9 a 10 moradores: caixa de 2.000 litros

Descargas, chuveiros e torneiras devem estar ligados
diretamente à caixa d’água, não à rede pública.
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Veja como economizar água:
A utilização sustentável da água depende de todos. Veja pequenas atitudes no dia a dia
que fazem uma grande diferença para a cidade e o seu bolso.
Encanamento – Verifique torneiras, válvulas, registros
e tubulações da sua casa. Aproximadamente, 230 litros
são economizados diariamente com o conserto de uma torneira.
Ladrão da caixa d’água – Se houver vazamento
com boia cheia, é sinal que está com defeito. Nesse caso,
conserte ou substitua a boia.
Chuveiro – Reduzindo o tempo de banho para cinco minutos,
você economiza 35 litros de água.
Lavando a louça – Feche a torneira ao ensaboar
a louça. Esse gesto evita que 15 litros de água
sejam desperdiçados.
Fazendo a barba e escovando os dentes – Ao desligar
a torneira enquanto escova os dentes, você economiza
15 litros de água. Fazendo isso ao se barbear, poupa 75 litros.
Limpando a calçada e o quintal – Não use
a mangueira como vassoura. Varra antes para economizar
tempo e poupar 225 litros de água.

Informações sobre o rodízio: 0800 10 10 42 I www.saaeguarulhos.sp.gov.br
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