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ESCLARECIMENTOS SOBRE A FALTA DE ÁGUA NOS BLOCOS DO CRUSP 

 O Conjunto Residencial da USP – CRUSP vem, há tempos, sofrendo com problemas 
relacionados ao abastecimento de água em todos os Blocos. Infelizmente isso tem 
interferido de forma muito negativa na rotina de todos os moradores e, preocupada 
com a situação, a SAS tem buscado a real identificação do problema e soluções para a 
questão. 

 No último mês de setembro, a situação agravou-se em razão da redução, por parte da 
SABESP, na pressão da água durante os períodos noturnos, fazendo com que os 
reservatórios amanhecessem em níveis críticos. A falha ou interrupção do 
abastecimento no período noturno faz com que os reservatórios não retomem níveis 
elevados e, durante o dia, quando a pressão de entrada da água volta aos padrões 
“normais”, esses reservatórios não chegam a atingir os níveis ideais que permitam um 
abastecimento pleno, uma vez que a entrada da água ocorre concomitantemente ao 
consumo por parte dos moradores. 

 A Seção de Zeladoria e Manutenção da Divisão de Promoção Social vêm fazendo o que 
está ao seu alcance e competência para prevenir e solucionar o processo que resulta na 
falta de água: monitora diariamente a entrada de pressão da água nos Blocos e os níveis 
dos reservatórios; comunica imediatamente a PUSP-C assim que identifica um potencial 
problema; aciona a SABESP sempre que identifica qualquer situação de anormalidade; 
busca detectar vazamentos que possam estar colaborando para baixar mais ainda os 
níveis de água dos reservatórios; mantém todos os moradores informados sobre os 
acontecimentos. 

Informamos que Superintendência de Espaço Físico (SEF), buscando solução para o 
problema, está contratando a construção de um sistema alternativo de bombeamento 
para abastecimento dos reservatórios de água do CRUSP.  A solução definitiva virá com 
a reforma dos blocos do CRUSP, que já se encontra em andamento junto a SEF. 

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. 
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