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Economizar água é simples
e dá resultado

Programa de uso racional 
da água chega a mais 
1,5 mil escolas; objetivo da 
Sabesp e da Educação é 
combater desperdícios

Tecnologia aliada ao Pura

Secretaria Estadual da Educação (SEE) 
e a Companhia de Sanea mento Bá -

sico do Estado (Sabesp) vão esten-
der para mais 1.523 escolas da rede de 
ensino público paulista as ações do 
Programa de Uso Racional da Água 
(Pura). A terceira fase do programa 
teve início no dia 10 e tem por metas 
reduzir desperdícios e poupar água.

Na terceira fase da iniciativa, o 
investimento é de R$ 62,8 milhões. 
Os recursos serão usados na adequa-
ção de equipamentos hidráulicos das 
escolas, na orientação de 1,5 milhão 
de alunos e no desconto de 25% na 
conta de água para a unidade escolar 
que reduzir seu consumo. 

Nesta etapa, 1.093 das escolas 
ingressantes são da Região Metro po-
litana de São Paulo e 430 do interior 
e do litoral. Na primeira fase, o pro-
grama abrangeu 345 unidades e ge -
rou economia anual de água de 610,9 
mil metros cúbicos, valor equivalente 
a R$ 17,8 milhões. Na segunda fase, 
ainda em andamento, foram acres-
centados mais 282 estabelecimentos 
de ensino, com poupança prevista de 
216 mil metros cúbicos por ano, equi-
valente a R$ 13,9 milhões no período 
de um ano.

Hoje, o Brasil enfrenta dias secos 
e a média das temperaturas do verão 
de 2014 tem sido a mais alta desde 

1943, de acordo com as medições do Instituto 
Nacional de Meteorologia. Por meio do Pura, 
a Educação pretende poupar R$ 53,7 milhões 
a cada ano e estender a atividade, com viés de 
educação ambiental, a cerca de 4,5 milhões 
de estudantes paulistas.

Troca de equipamentos – Para 
combater desperdícios, o programa inves-
te na substituição de torneiras, vasos sani-
tários, bebedouros e dispositivos por onde 
a água passa. Essa medida também é pro-
gressivamente adotada em hospitais e peni-
tenciárias, mas sem afetar a qualidade e a 
quantidade da água oferecida.

Nesta terceira fase, o objetivo é economi-
zar 300,4 mil metros cúbicos de água (R$ 24,2 
milhões) por ano, volume equivalente ao con-
sumo anual de uma cidade com 7 mil habitan-
tes. A expectativa é que o montante investido 
seja recuperado em cerca de dois anos e meio. 
A substituição da rede hidráulica por apare-
lhos mais eficientes, como é o caso de hidrô-
metros com telemedição (que indicam quando 
o consumo de água sofre uma anormalidade), 
permite uma redução de 10% no consumo.

Rogério Mascia Silveira
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O engenheiro Ricardo Chahin, ges-
tor da Sabesp, conta que o Programa 
de Uso Racional da Água foi idealizado, 
em 1994, pelo diretor metropolitano da 
companhia, Paulo Yoshimoto. Segundo 
ele, desde sua criação, há duas décadas, 
a motivação do Pura continua a mesma: 
combater o desperdício e otimizar o 
uso da água, recurso natural renovável, 
porém finito.

Na época, a Sabesp atuou em parce-
ria com a Escola Politécnica da USP e com 
o Instituto de Pesquisas Meteoro lógicas 
(IPMet), da Unesp. O desafio conjunto 
foi buscar caminhos para diminuir a mé -
dia de consumo residencial de água no 
Estado, que era de 20 metros cúbicos 
mensais por moradia. 

Passadas duas décadas, o plano foi 
bem-sucedido – e a média de leitura dos 
hidrômetros caiu para 14 metros cúbicos 
mensais nas residências do Estado. As 
principais medidas adotadas focavam 
duas propostas: a primeira, usar a tec-

nologia para readequar equipamentos; e 
a segunda, investir de modo maciço em 
educação ambiental e uso racional do 
recurso por toda a sociedade.

Um das ações tomadas foi no pro-
cesso de normatização de itens hidros-
sanitários (torneira, lavatório, chuvei-
ro) produzidos no País. Por integrar o 
colegiado que comanda a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
nos últimos 20 anos a Sabesp colabo-
rou com os fabricantes, no sentido de 
orientá-los para aumentar a eficiência e 
a vida útil dos equipamentos. 

Como exemplo, Chahin comenta 
que, no início do trabalho, uma válvula 
de descarga suportava no máximo 30 
mil acionamentos. Hoje, chega a 50 mil 
operações. O prolongamento da vida 
útil dos aparelhos diminui as chances de 
vazamentos e as perdas de água. Antes, 
um vaso sanitário exigia 20 litros de 
água em cada ciclo; hoje consome, em 
média, seis litros.

Técnicos da Sabesp mostram aos pais e alunos a readequação de aparelhos hidráulicos; o Pura investe também na conscientização de estudantes

Torneira “inteligente”: reduz a perda de água
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