
 

 

SUEZ É CONTRATADA PARA REDUZIR PERDAS DE  ÁGUA EM SÃO BERNARDO DO 

CAMPO 

Contrato assinado com a Sabesp inclui estudos de viabilidade técnica, implantação de 

redes, de válvulas redutoras de pressão, pesquisa de vazamento e reparos nos bairros de 

Baeta Neves, Parque Seleta e Derivação Pedreira  

 

A SUEZ acaba de assinar contrato de redução de perdas de água tratada no município de 
São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A licitação faz parte do plano de 
investimento da SABESP para aumentar a eficiência operacional do sistema de 
abastecimento de água no município do ABC paulista. 
 

Com duração total de 60 meses, o contrato engloba estudos de viabilidade técnica, 
projetos, implantação de redes de água, de válvulas redutoras de pressão, boosters, 
pesquisa, detecção e reparo de vazamentos, além de diversas ações voltadas ao controle 
de perdas de água tratada.  
 

A meta é a recuperar aproximadamente 32.000 m³/mês de água tratada por meio do 
controle de pressão, do monitoramento  ativo de vazamentos e adequação da 
infraestrutura, nos bairros de Baeta Neves, São José, Parque Seleta e Derivação Pedreira. 
 

Outros benefícios decorrentes das ações a serem implantadas são despesas menores 
com a manutenção e reparo das redes de distribuição, disponibilização de informações 
que comporão o histórico da operação, base para o planejamento de ações que visem à 
otimização operacional e a melhoria da gestão do sistema de distribuição. 
 

Esse é o sétimo contrato de performance (remuneração baseada nos resultados obtidos) 
que a SUEZ assina com a SABESP. Nos cinco contratos concluídos até o momento, os 
resultados superaram a estabelecida pela contratante. 
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Sobre a SUEZ 
Estamos na era da Revolução dos Recursos. Em um mundo que enfrenta um alto 

crescimento demográfico, urbanização desenfreada e escassez de recursos naturais; 

garantir, otimizar e renovar os recursos é essencial para nosso futuro. A SUEZ presta 
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serviços de tratamento de águas residuais a 58 milhões de pessoas, totalizando 882 

milhões de m3 de águas residuais reutilizadas. A SUEZ também recupera 16,9 milhões de 

toneladas de resíduos sólidos por ano, produz 3,9 milhões de toneladas de matérias-

primas secundárias e 7 TWh de energia renovável local. Além disso, evita emissões de 

gases do efeito estufa de 9,5 MtCO2e para seus clientes. Com quase 84 mil funcionários, 

a SUEZ está presente em cinco continentes e é um dos principais atores da economia 

circular para o gerenciamento sustentável de recursos. A SUEZ gerou receita total de 

15,3 bilhões de euros em 2016. 


