
 

 

SUEZ É CONTRATADA PARA REDUZIR PERDAS DE  ÁGUA EM 98 ESCOLAS DE SÃO 

PAULO 

Contrato assinado com a Sabesp inclui pesquisa de vazamento e reparos hidráulicos 

para redução do consumo de água em escolas estaduais da Região Metropolitana  

Consórcio liderado pela SUEZ Brasil acaba de assinar contrato com a Sabesp no âmbito 

do Programa de Uso Racional de Água (PURA) e começa a prestar serviços de engenharia 

e realizar intervenções necessárias para redução do consumo de água em 98 escolas 

estaduais da Região Metropolitana de São Paulo. O contrato prevê a aplicação de 

campanhas ambientais com o objetivo formação de gestores e multiplicadores de ações 

de conscientização e estimulando mudança de hábitos com foco no uso racional da 

água. 

 

PURA 

O contrato tem dois “braços” distintos. O “braço de engenharia” inclui intervenções 

técnicas de pesquisa e correção de vazamentos, instalação de equipamentos 

economizadores nos pontos de consumo, remanejamento de redes, testes de 

estanqueidade em reservatórios, troca dos hidrômetros convencionais por 

equipamentos ultrassônicos e implantação de telemetria para gestão do consumo à 

distância. A meta estabelecida é de redução em pelo menos 10% do consumo das 

unidades beneficiadas pelo projeto. 

 

Essas ações de uso racional da água serão sustentadas pelo “braço” de conscientização 

ambiental do projeto, que tem por objetivo engajar todos os usuários do espaço público 

da escola de forma proativa. A SUEZ é responsável pela capacitação de pessoas chaves 

para atuar no planejamento, acompanhamento dos resultados, alcance das metas, e em 

ações para a multiplicação delas de forma que as crianças e adolescentes compartilhem-

nas com seus familiares.  

 

Há mais de 10 anos, SUEZ é parceira da Sabesp no Programa de Uso Racional da Água 

(PURA) com fornecimento de equipamentos economizadores e implantação de ações 

para redução do consumo de água em imóveis públicos, além de uma equipe técnica 

altamente especializada na implementação das ações do PURA. 
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