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A Sabesp está realizando obras 
de melhoria no abasteci-

mento de água na região de Santo 
Amaro e na Chácara Flora. A ini-
ciativa renova o parque de redes 
de distribuição e melhora o for-
necimento de água, minimizando 
possíveis manutenções e conse-
quentemente interrupções no 
abastecimento, bem como, evitan-
do transtornos com obras que in-

Sabesp realiza obras 
de melhorias em 
Santo Amaro e na 
Chácara Flora
Companhia usa Método Não Destrutivo para 
causar mínimo impacto para moradores 

Máquina que trabalha no Método Não 
Destrutivo (MND)

terferem no trânsito 
e na rotina dos mora-
dores. Isso possibilita 
um melhor gerencia-
mento das pressões 
das redes de abaste-
cimento, favorecendo 
a eficácia do sistema.

 As ações são reali-
zadas pela tecnolo-
gia do Método Não 
Destrutivo (MND) 
que causam transtor-
nos mínimos aos mo-
radores e ao trânsito. 
Durante as obras, as 
ruas e calçadas não 

sofrem danos, apenas no inicio e 
final da via. 

As novas tubulações de 250 
milímetros de diâmetro são puxa-
das por uma máquina chamada 
“Perfuratriz”. 

Mas, antes de puxar estes tubos, 
o trabalho da Sabesp nas obras é 
realizado por etapas. Primeiro,  é re-
alizado o mapeamento da rua para 
pesquisar locais que não podem 
ser perfurados ou possuem algum 

tipo de interferência. 
Depois começam-se os trabalhos 

do MND, a primeira perfuração é 
com um broca de 150 milímetros 
e sucessivamente: 220 mm e final-
mente, 300 mm. 

Apesar da tubulação ter 250 mm 
é preciso uma perfuração em-
baixo da terra de 300 mm. A folga 
é necessária para a máquina con-
seguir puxar toda a coluna de tu-
bos no subsolo.  

 A obra começou em fevereiro, 
tem previsão de término em se-
tembro e na região de Santo Amaro 
beneficiará o Largo 13 de Maio, o 
Centro Empresarial,  localizado na 
Avenida Maria Coelho de Aguiar, os 
bairros Vila Campo Sales e Jardim 
Abrantes. Na região da Chácara 
Flora, os bairros que receberão as 
melhorias serão o Jardim Martini, 
Jardim Promissão e o Jurubatuba.
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“Espero que com esta oferta de 
pressão e volume, usemos a água 
com mais racionalidade pensando 
nas questões ambientais”

Broca de 150 mm Broca de 220 mm Broca de 300 mm

Fala comunidade!

Mercedes Diaz, 56 anos, físico- química, 
moradora do Jardim Internacional
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