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Sabesp entrega obras de melhoria
do abastecimento em Diadema

O informativo Sabesp no seu bairro é produzido pela Superintendência de Comunicação da Sabesp - jornalista responsável Fabíola Bitú - MTb. 28686

A Sabesp concluiu um conjun-
to de obras para a melho-

ria do abastecimento de água e 
redução de perdas na cidade de 
Diadema. As melhorias consistem 
em uma nova adutora de grande 
porte, um novo reservatório, uma 
nova estação elevatória de água, 
além de intervenções de setoriza-
ção e novas redes de distribuição 
para equalizar o abastecimento 
da cidade.

Adução
Com mais de quatro quilômetros 

de extensão e 800 mm de diâme-
tro, a adutora Nações - Real interli-
ga os reservatórios do Jardim das 
Nações e do Parque Real, incluin-
do uma complexa travessia so-
bre o córrego Capela, que corta 

a avenida Fábio Eduardo Ramos 
Esquivel, uma das principais vias 
da cidade. 

Essa adutora regulariza o forne-
cimento de água em toda cidade, 

beneficiando principalmente 
bairros mais altos de Diadema 
como as Vilas São Vicente, Ida, 
Jacira, Conceição, Santa Cecilia 
e os Jardins Inamar, Eldorado, 
Ruyce, Arco Iris e Ipitá — que em 
épocas de altas temperaturas so-
friam intermitência em alguns 
períodos do dia. Também são be-
neficiadas as regiões de Serraria, 
Parque Real, Sete de Setembro, 
Centro e Vila Elida.

Além da adutora Nações Real 
foi concluída a adutora Real - 
Eldorado de 400 mm de diâme-
tro e 3.500 metros de extensão, 
que liga o reservatório do Parque 
Real ao reservatório instalado 
na Avenida Nossa Senhora dos 
Navegantes, na divisa dos bairros 
Eldorado e Inamar. continua na pág. 4
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Como é feita a redução de 
pressão?

A rede de abastecimento é sub-
dividida por regiões denomina-
das setores. Cada setor possui sis-
tema remoto de medição para 
identificar a quantidade de água 
consumida e a vazão nas tubu-
lações ao longo de cada hora do 
dia. 

Com base nestas informações é 
possível controlar, através de vál-
vulas ligadas na rede, a quantida-
de de água conforme o período do 
dia. Por exemplo: 

No período de pico de consumo, 
entre 8h e 11h, as tubulações es-
tão carregadas com maior pressão 
para que, mesmo com todos utili-
zando água ao mesmo tempo, os 
imóveis permaneçam abastecidos. 

Durante a noite/madrugada, 
com a grande maioria da popula-
ção dormindo e as atividades eco-
nômicas praticamente inexisten-
tes, é necessária menor pressão 
na rede para manter os imóveis 
abastecidos. 

Com a diminuição da pressão da 
água dentro da tubulação, dimi-
nui-se a quantidade de água que 
vaza através de possíveis fissuras 
na rede de abastecimento, reduzin-
do a perda de água. 

Resultados obtidos com a redu-
ção de pressão

Até o momento, com 
a colaboração da popu-
lação e as obras execu-
tadas, foi possível redu-
zir quase pela metade a 
quantidade de água re-
tirada do Cantareira. A 
maior parte desta eco-
nomia se deve à redu-
ção de pressão, confor-
me pode ser observado 
no gráfico. 

Para uma minoria da 

O que é a redução de pressão 
nas tubulações

A redução de pressão nas tubu-
lações é uma tecnologia prati-
cada rotineiramente pelas com-
panhias de saneamento para 
redução de perdas de água. 

Com o avanço dos equipamen-
tos hidráulicos e da transmis-
são de dados, é possível acompa-
nhar em tempo real a quantidade 
de água utilizada em uma deter-
minada região e calibrar remo-
tamente a pressão existente na 
tubulação local para reduzir a 
quantidade de água perdida em 
vazamentos e fraudes. 

A Sabesp já aplica esta tecnolo-
gia na rede de abastecimento da 
Grande São Paulo desde 1997. 

Ocorre que agora, com um ve-
rão mais seco e quente que em 
anos anteriores, e com níveis dos 
mananciais mais baixos que no 
inverno passado, é imprescindí-
vel intensificar esta ação para evi-
tar a exaustão dos reservatórios 
e manter o abastecimento até a 
normalidade das chuvas. 

A redução de pressão na sua 
região

Para que a redução de pressão 
cause o menor transtorno possí-
vel na sua rotina, tenha no imó-
vel reservação de água adequada 
ao consumo dos usuários por 24 
horas e verifique se as instalações 

internas estão ligadas à caixa de 
água e não diretamente à rede da 
rua. 

A diferença entre período de re-
dução de pressão em cada re-
gião se deve às características 
topográficas, tamanho da po-
pulação e característica da tu-
bulação enterrada do local.  

Redução de Pressão
nas tubulações

Consulte se a Sabesp 
realiza procedimentos 
na sua região:

No site:
www.sabesp.com.br

Ou ligue no canal de 
atendimento 195.

população (bem menos de 1%), 
formada em geral pelos que mo-
ram em pontos elevados e que não 
possuem caixa-d'água, a crise hí-
drica pode significar longas horas 
sem água nas torneiras. Em casos 
excepcionais, até mesmo alguns 
dias. 

Não se trata apenas de residên-
cias modestas. Também há estabe-
lecimentos de grande porte que 
não têm caixa-d'água, em contra-
dição com as normas municipais. A 

prioridade máxima da Sabesp é so-
lucionar esses problemas localiza-
dos. E assim será feito, inclusive por 
meio da doação de caixas-d'água 
para as famílias de baixa renda. 

No entanto, a gestão da redução 
de pressão está possibilitando pos-
tergar a exaustão dos mananciais, 
enquanto estão sendo executadas 
uma série de obras para ampliar a 
produção e transferir água de di-
ferentes sistemas produtores. 

Ganho de

14,8 m³
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Reservação

Os bairros de Eldorado e Inamar, 
região mais populosa da cidade, 
também são beneficiados com a 
conclusão do novo reservatório 
que duplicou a capacidade de re-
servação para a região, que passou 
de 5 para 10 milhões de litros. 

Redução de Perdas e melhorias

Além da conclusão das obras fo-
ram realizados diversos estudos de 
engenharia e execução de 4.000 
metros de redes de distribuição, 
que permitiram dividir o abaste-
cimento da cidade em três gran-
des blocos ou setores, contribuin-
do assim para a melhor operação 
de todo o sistema. Estas alterações 
também promovem a redução das 
pressões nas redes e, consequente-
mente, das perdas de água. 

Melhorias para toda a cidade

Os empreendimentos operan-
do juntos transformam o siste-
ma de distribuição de água em 
Diadema. Anteriormente, ape-
nas 25% do município era abas-
tecido por gravidade, enquanto o 
restante (75%) da cidade recebia 
água por meio de bombeamento, 
que requer energia e alta pressão 
nas redes, o que trazia maior risco 
de vazamentos e rompimentos 
de tubulação, além de aumento 
no custo de energia elétrica.

Com a entrega da adutora 
Nações-Real a cidade agora é 
abastecida por gravidade, garan-
tindo, assim, maior eficiência na 
operação, menor risco de inter-
rupção no fornecimento, redução 
de custos e diminuição de perdas 
de água.

A Sabesp em Diadema

A Sabesp assumiu a gestão do 
saneamento de Diadema em 31 
de março de 2014 e tem um pla-
no de investimentos para melho-
rar o atendimento e universali-
zar os serviços, levando 100% de 
abastecimento de água, 100% 
de coleta e 100% de tratamen-

to ao municí-
pio até o fim da 
década. 

A cidade vai 
receber novos 
e q u i p a m e n -
tos, terá obras 
para expan-
são do siste-
ma integrado 
de abasteci-
mento, reserva-
ção, renovação 

e implantação de novas redes 
de distribuição, aumentando a 
oferta de água à população. 

São investimentos de R$ 434 
milhões em diversas obras e 
ações. Desse total, R$ 159 mi-
lhões serão aplicados exclusi-
vamente no município: R$ 111,6 
milhões até 2020 e R$ 47,2 mi-
lhões de 2021 a 2042. Somam-se 
ainda outros R$ 275 milhões de 
investimentos no sistema com-
partilhado – que são as melho-
rias nas Estações de Tratamento 
de Água e Esgoto que atendem 
a Diadema e a municípios vi-
zinhos, assim como coletores-
-tronco e adutoras que bene-
ficiam mais de uma cidade na 
região. Além disso está previs-
to o repasse de R$ 95 milhões 
ao município. Esse valor será uti-
lizado pela prefeitura para pro-
mover obras e melhorias em sa-
neamento ambiental. 

Confira e siga a Sabesp nas redes sociais:
Site Sabesp: www.sabesp.com.br
Twitter: @CiaSabesp
Flickr - www.flickr.com/sabesp
Youtube - www.youtube.com/
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