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CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES DO 
METRÔ
Estações estão distribuídas na cidade de São 

Paulo e possuem profundidades diversas:

• Linha 1 – Azul:         20 estações 

• Linha 2 – Verde:      11 estações 

• Linha 3 – Vermelha: 18 estações 



CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES DO 
METRÔ

• Não existe padrão na localização das tubulações e das 

caixas de água;

• Normalmente as tubulações de água não estão aparentes;

• Causas do aumento de consumo: vazamento, lavagem da 

estação, limpeza de caixa de água, furtos, vandalismos ou 

outros motivos.



CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES DO 
METRÔ
• O consumo maior vem dos sanitários públicos;

• Estações subterrâneas envoltas em concreto, podendo ter 

dificuldades na transmissão de dados por comunicação 

sem fio;

• Em cada estação, a água da Sabesp vai para um 

reservatório e é bombeada para um reservatório superior e 

depois distribuída para outros reservatórios ou ramais;



CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES DO 
METRÔ
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O DESAFIO

Detectar o aumento de consumo e os locais de vazamentos 
de água potável, nas estações das linhas 1- Azul, 2-Verde e 
3-Vermelha:

• De forma automática;

• Para realizar a gestão de consumo;

• Com ótimo custo benefício de instalação e manutenção.



PROCESSO ATUAL

• Em cada estação é feita diariamente medição manual no 

hidrômetro; 

• Os dados da medição alimentam uma planilha 

centralizada acessada pelos gestores;

• São investigados diariamente, todos os consumos

superiores a 10%, com base na média mensal diária;



PROCESSO ATUAL



PROCESSO ATUAL

• Se for detectado vazamento no sistema, aciona – se a 

Manutenção para identificar a origem e realizar o 

conserto;

• Dificuldade em identificar o vazamento devido as 

tubulações serem embutidas.



GESTÃO DO CONSUMO:

• O consumo de todas as estações é monitorado e 

comparado com a meta mensal;

• Caso  o consumo diário, de cada estação, estiver acima 

da meta diária mensal, procura – se identificar o motivo e 

implementar melhorias;

• A meta de consumo por linha é reavaliada anualmente, 

definindo –se as melhorias a serem adotadas.



RESULTADOS ESPERADOS

• O monitoramento e a detecção do aumento 

de consumo devem ser feita de forma 

automática.

• O empregado, a serviço de cada estação, 

deve ser avisado do aumento de consumo 

acima de 10% da média mensal diária, para 

providencias.



RESULTADOS ESPERADOS

• A gestão de consumo deve ser centralizada no

Centro de Controle Operacional, (localizado entre

as estações Paraiso e Vergueiro) através de

computadores com intranet;

• Redução do tempo de pesquisa: a manutenção

deve ser capaz de identificar com facilidade o

local com vazamento de água potável.



RESULTADOS ESPERADOS

• Ótimo custo/ benefício de instalação e 

desempenho de equipamentos de 

monitoramento e detecção de vazamentos;

• Gestão do consumo de água deve ser feita

de modo intuitivo e amigável.



BENEFÍCIOS ESPERADOS

• Reduzir h/h na atividade operacional de controle e 

gestão do consumo de água potável no Metrô;

• Reduzir o tempo de procura de vazamento de água 

potável nas estações.



BENEFÍCIOS ESPERADOS

• Economia no consumo de água, com a redução no 

desperdício;

• Sintonia com o plano estratégico do Metrô, com o uso 

do recurso escasso.



PRODUTO ENTREGÁVEL

• Propor uma solução com prova de conceito;

• Implementação de um projeto piloto em uma estação 

de uma das 3 linhas.

Linha orçamentária de R$ 300.000,00



BENEFÍCIO DA PARCERIA

• Conhecer o funcionamento do sistema Metroviário;

• Oportunidade de poder testar a solução no Metrô;

• Desenvolver um produto com escalabilidade no 

sistema metro-ferroviário, com aplicação em outros 

tipos de edificações.



Obrigado!
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