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llustríssimo Senhor
MARCO ANTONIO NAZARETH BARSOUMIAN
Diretoria Técnica
Associação Residencial Alphaville 9

Ref.:Ofício no 0312016. Regularização do
abastecimento de água no Residencial
Alphaville 9, bairro Alphaville, município
de Santana de Parnaíba.

Prezado Senhor,

Em atenção ao ofício supracitado, encaminhamos nota técnica, elaborada pela Diretoria

Metropolitana, referente à solicitação de regularizaçáo do abastecimento de água no

empreendimento Residencial Alphaville 9, bairro Alphaville, município de Santana de

Parnaíba.

Atenciosamente,

'̂lt
li\l :\

LUIZ FERNANFB. GUI MARAESi:
Chefe d binete
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Nota Técnica EDOC P-025G/2016

sobre o abastecimento de água do Residencial Alphaville I
§antana de Parnaíba

Em atenção ao Ofício 00312016, sobre constantes interrupçõês de água do loteamento residencial
Âlphavitle 9, em Santana de Parnaíba, informarnos:

O Loteamento Residencial Alphaville 9 é regularrnente abastecido, possui excelente
infraestrutura e segurança para o abaslecimênto de água.

A Sabesp mantêm constante monitoramento remolo do abastecimento e as pressões
atendem a legislação ê normas brasileiras.

Fazemos, no êntanto, as seguintes consideraçõesl

A região metropolitana passou pela maior çrise de abastecimento já registrada e, para isso,
foram necessária§ muitas açôes para Earantir o abastecimento seguro de toda a
população. Uma das medidas foi a implantaçâo da redução de pressões, que ocorre
diariamente, conÍorme divulgado na imprensa e site da §abesp. Atualmente, a
localidade está sujeita a essa operaçáo das 23 às 05 horas, diariamente.

A topograÍia do residencial é muito variadâ com diferenças topográficas acentuadas que
chêgam 80 metros de desnÍvel, entre as cotas de 745 e 825m. Aí estão várias válvulas
que controlam o fluxo e pressão da água, permitindo a segurança operacional de
abasiecimenlo, Eventuais operaÇôes dessas válvulas são realizadas automaticamente,

. o que garante a §egurança das instalações gerais.

lll) O abastecirnento é realizado através de várias estações de bornbeamento de água. As
falias de energia elétrica ou picos elétricos (comuns na região), falhas elétricas ou
mecânicas das instalações, reparos de vazamentos de rede podem interferir no
Íornecirnento de água, além de ajustes de válvulas, que garantem â sêgurança ao
grande desnÍvel dos lerrenos do local, Lembramos que simples paradas de energia
elétrica ocasionam demora na recuperação do abastecimento, assim como podem
causâr desarranjos de equipamentos.

lV) Por se tratar de loteamento fechado, é comum os moradores reclamar na portaria do

residencial, o que é inadequado para as operações da Sabesp, pois gera chamados de

endereços impróprios e de difícil resposta. A Sabesp possui um "call cente/'

especlalizado, onde as reclamaçôes são mapeadas digitalmerte, por logradouro e

local, o que facilita a imediata identificaçáo, triagem, localização, tratativa e respostas

das ocorrências. As chamadas devem ser feitas através do lelefone '195.

Também, aproveitamos para informar das importantes obras previstas para melhorar ainda
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mais o abastecimento da região, urn novo rêservalório de água,



i[ífil - Csmpanhla de Saneamento Básico do Estado de 5ão Paulo

'li-til, DepartamentÕ de Engenharia e operaçãc oe§te - MoE

sabesp R, Major Paladlno, 300 * vlla Leopoldina - 05307-000 
-,t1l,lj'-ll: ?l

:.:.;'r';',i,' : t:.,r::l',-1.'- : i,.,,r..i.l-,.' I

denominado Gênesis, com rapacidade de 10 rnilhões de litros de água e atendimento de 150 mil

pessoas; das obras do sistema são Lourenço - caparidade de atender mais de 2,5 rnilhões de

habitantes e, implantação de redes de grande diâmetro até esse sisterna, previ§los para operar

no final de 2017.

O Reservatório Gênesis será implantado em área vizinha ao residencial.

A Sabesp se coloca à disposiçâo para qualquer esclarecimento.

São Paulo ,22 de Março de 2§16

{r,tI,r
\

Eng. Cho àOt Falcucci Lemos
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