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Com quase duas décadas de atividade, o Segmento Privado que atua no setor de sanea-
mento básico escolheu este ano de 2014 para publicar seu primeiro documento que reflete 
o Panorama da atuação das empresas privadas nas operações de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário no Brasil.

Acreditamos que o momento justifica a iniciativa, não apenas pela maturidade que as 
empresas alcançaram nos seus resultados socioeconômicos nos últimos anos, mas também 
pela maturidade demonstrada por governos e sociedade brasileira, que entenderam defini-
tivamente a importância da Parceria Público-Privada como um poderoso instrumento para 
enfrentamento de diversos desafios em inúmeros setores. 

Por estas razões, entendemos que 2014 será um ano de oportunidades para consolidar-
mos e multiplicarmos nossas parcerias. Poder Público, sociedade e iniciativa privada juntos, 
em COOPERAÇÃO, por um Brasil mais justo e saneado.

O desafio do saneamento se materializa em números grandiosos e alarmantes. Há uma 
legião de brasileiros excluídos, que estão submetidos a um verdadeiro apartheid social. 
Temos hoje 34 milhões de pessoas sem acesso à rede geral de abastecimento de água; 85 
milhões de brasileiros que não possuem acesso adequado aos serviços de coleta de esgoto 
e 118 milhões sem esgoto tratado. 

A universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário é mais que um desafio es-
tatístico, é um direito propugnado na Constituição Brasileira. E para cumprir os investimentos 
necessários à universalização, o Plansab, Plano Nacional de Saneamento Básico, definiu 
que serão necessários R$ 15,2 bilhões anuais para alcance da meta nos próximos 20 anos. 

APresentAção
Roberto Muniz

Presidente Executivo
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A existência de recursos financeiros e o aperfeiçoamento do ambiente legal geram se-
gurança jurídica e criam um ambiente positivo para os investimentos privados. Ao mesmo 
tempo, o setor enfrenta desafios para alcançar uma gestão mais eficiente, com foco na 
qualidade e agilidade do investimento, na produtividade, inovação e meritocracia, atributos 
que estão disponíveis nas empresas privadas. A urgência na expansão e as necessidades 
de melhorias na qualidade dos serviços prestados consolidam a ideia de que governo, 
sociedade e iniciativa privada devem trabalhar juntos.

Cooperação é a palavra-chave na busca de objetivos comuns. 

Por isso acreditamos que juntos podemos mais e melhor, e que podemos ampliar em 
muito a nossa participação, pois nossos associados estão presentes, participando com 
algum tipo de modalidade de parceria, em apenas 297 dos 5.570 municípios brasileiros. 
A gestão privada oferta tarifas justas, tem seus serviços e metas definidos em contrato e é 
fortemente regulada por diversas esferas públicas, promovendo a melhoria dos indicadores 
de saúde das comunidades em que atuam e sendo uma aliada constante para a preserva-
ção do meio ambiente. 

Com este Panorama, a ABCON e o SINDCON inauguram o SPRIS – Sistema de 
Informações do Segmento Privado do Setor de Saneamento, cujos dados passam a ser 
publicados periodicamente aqui, neste formato, com o propósito de ampliar a transpa-
rência e o debate no setor.

A seção “Iniciativas de Sucesso” traz algumas experiências exitosas das nossas concessio-
nárias, apresentadas sob os temas de gestão, inovação, investimento e regulação, modelos 
de parceria para prestação de serviços e sustentabilidade.

Com a atuação dos nossos associados, a iniciativa privada tem respondido com compe-
tência às demandas do saneamento brasileiro.

E agora, com este Panorama, revelamos um forte retrato de contribuição, de compromisso 
e de uma verdadeira atitude de cooperação com o nosso Brasil.     
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É om orgulho que a ABCON, em parceria com o SINDCON, publica este primeiro 
Panorama da Participação Privada no Saneamento, tornando real o antigo sonho de ter-
mos um documento atualizado, que pudesse retratar os nossos diferenciais, obtidos após 
19 anos de atividade. 

Presidir a ABCON é atuar para que a iniciativa privada possa convergir forças e venha 
a transformar, dentro de um modelo de cooperação, um cenário considerado ‘chocante’, 
conforme relatório da ONU para o Brasil sobre o direito humano à água e saneamento. 
Segundo a análise, os índices de cobertura são vexatórios em muitas cidades importantes 
do país, com profundas desigualdades no setor para a sétima economia do mundo. 

Ao divulgar dados balizadores de mercado, a iniciativa privada procura contribuir com a 
busca da excelência, inclusive entre nossos associados, transparência e prestação de contas, 
para que possamos transformar de fato esse atual cenário do saneamento brasileiro. 

Os contratos firmados com a iniciativa privada já comprometeram investimentos da or-
dem de R$ 28 bilhões nos 297 municípios em que atuamos, dos quais R$ 5,5 bilhões 
já foram concretizados. Em 2012 as operações atingiram o ápice dos valores investidos, 
num total de R$ 959 milhões, e a perspectiva é que, após apurados os dados de 2013, 
haja grande expansão deste número. Com as operações atuais, espera-se investir R$ 6,5 
bilhões nos próximos cinco anos.

Para tanto, é necessário garantir um ambiente de negócios mais competitivo, que promo-
va a isonomia entre empresas públicas e privadas, a fim de que estas possam concorrer 
a novos projetos em condições de igualdade, o que virá garantir ao cidadão brasileiro o 
melhor serviço de saneamento ao menor custo.

Paulo Roberto de Oliveira
Presidente do Conselho Diretor da ABCON



4  4  

Ao firmar sua assinatura neste Panorama, o SINDCON galga mais um degrau em sua história 
de conquistas das concessionárias privadas que atuam no setor de saneamento básico.

Criado em 2001, o SINDCON nasceu para representar as concessionárias privadas em 
assuntos de ordem técnica, frente às instituições normativas e regulatórias. Ao longo de sua 
existência, o Sindicato procurou estimular e promover a capacitação das empresas associadas. 
E, para este Panorama, incentivou-as a fornecer informação acurada e transparente, seja entre as 
concessionárias mais maduras, que já apresentam índices excelentes, seja entre as concessionárias 
mais novas, que ainda possuem muitos desafios a serem superados.        

Com o Panorama, pretendemos mostrar à sociedade um pouco dessas iniciativas, que, 
somadas, transformam o cotidiano de 27 milhões de brasileiros. 

De Norte a Sul do país, cerca de 13% da população já é beneficiada direta ou indiretamente 
com a gestão privada no saneamento. Temos a capacidade de contribuir muito mais, a partir da 
parceria do público com o privado, em um modelo de cooperação que possa acelerar projetos 
essenciais para o setor. Exemplo é a redução do índice de perdas, indicador em que o Brasil, na 
média, ainda está muito aquém do desejável. A ampliação das parcerias com a iniciativa privada 
certamente diminuirá o prazo estipulado para essa redução e, dessa forma, contribuirá para 
afastar o risco de desabastecimento que pairou sobre muitos municípios brasileiros no último verão.         

O Panorama é também um reconhecimento à capacidade técnica das concessionárias privadas 
de água e esgoto, à medida que traz algumas das iniciativas bem-sucedidas de um segmento que, 
apesar de jovem, já possui muitas conquistas tecnológicas.

O SINDCON, em parceria com a ABCON, orgulha-se de poder reunir um pouco dessa história, 
cujos próximos capítulos certamente reservarão à população brasileira um futuro pleno de saúde 
e bem-estar social.    

Giuliano Dragone
Diretor Presidente do SINDCON     
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   O SANEAMENTO 
E O SISTEMA PRIvADO NO MuNDO 
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O SANEAMENTO E O SISTEMA PRIvADO
                                      no munDo

A água é um fator essencial para assegurar o direito 
humano universal a “um nível de vida suficiente para [ ...] 
a saúde e o bem-estar” 
(Artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos)

“Saneamento” é uma palavra que costuma ser acom-
panhada pelo adjetivo “básico”. Essa afluência quase 
natural dos dois termos não é gratuita. Desde que nossos 
ancestrais perceberam os efeitos nocivos de resíduos na 
água passamos a considerar essencial a higienização 
do meio líquido destinado ao consumo humano.

Apesar de todo o avanço tecnológico experimentado 
pela nossa civilização, ainda temos 780 milhões de 
pessoas no mundo sem acesso à água potável, segun-
do estudos da ONU divulgados em 2012 durante a 
conferência Rio+20. E de acordo com a organização 
britânica WaterAid, a falta de condições sanitárias sa-
tisfatórias atinge 42% da população mundial, cerca de 
2,6 bilhões de pessoas. 

Nos últimos 25 anos, o crescimento urbano acelerado, 
a escassez de recursos e a necessidade de gerenciá-los 
de forma a reduzir as desigualdades no atendimento à 
população fizeram com que o saneamento se tornasse 
prioridade de políticas públicas. 

Diante dessa demanda, em vários países, inclusive no 
Brasil, a parceria com a iniciativa privada foi estabeleci-
da e passou a ser considerada como parte integrante da 
solução. Hoje, cerca de 200 milhões de pessoas são 
atendidas por serviços de água e esgoto operados pela 
iniciativa privada em todo o mundo.

operadores privados: eficiência e 
competitividade mundiais

8  8  
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momentos marcantes
Em 1977, a Conferência da Água da ONU, na Ar-

gentina, ajudou a colocar a presença da iniciativa pri-
vada na pauta da agenda internacional. Desde então, 
observou-se uma melhoria e um aperfeiçoamento nos 
serviços prestados, reconhecendo os resultados gerados 
pelas empresas privadas no desenvolvimento e promo-
ção de novas abordagens de cooperação.

Entre outras valiosas lições aprendidas, questões 
como a introdução de tecnologias de baixo custo, in-
vestimento em capacitação e a percepção da partici-
pação da iniciativa privada como chave para projetos 
sustentáveis foram incorporadas e produziram um rotei-
ro para o futuro do setor. 

Além disso, outro marco importante para o desenvolvi-
mento da presença da iniciativa privada, em âmbito glo-
bal, foi a Conferência sobre a Água e o Meio Ambien-
te, realizada em Dublin em 1992. Tratou-se da reunião 
de preparação para a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), no 
Rio de Janeiro, realizada naquele mesmo ano. 

Ambas produziram um conjunto de princípios e uma 
agenda de ação que forneceram orientações para polí-
ticas e práticas de preservação do meio ambiente, sus-
tentabilidade e justiça social.

Desde então, a expansão de diferentes formas de 
cooperação envolvendo o setor privado na gestão e 
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na operação dos serviços de saneamento tornaram-se 
iniciativas cruciais em diversos países. Essas iniciativas 
resultaram em diferentes graus de sucesso, e também de-
ram lugar ao surgimento de novas oportunidades e de-
safios relacionados com a implementação de políticas 
sustentáveis ao redor do globo, não só em termos am-
bientais e tecnológicos, mas também socioeconômicos.

O envolvimento privado ganhou espaço no mundo, 
não só nos setores tradicionais de planejamento, pro-
jetos e gerenciamento, mas também em atividades de 
operação e manutenção. 

A experiência mundial confirma que a solução para os 
problemas de saneamento não é meramente expandir 
investimentos. A visão moderna global é a de que os 
investimentos devem estar associados à prestação de 
serviços de forma eficiente, atendendo às demandas e 
respeitando a cultura local. 

Diretrizes mundiais 
A Aquafed (International Federation of Private Water 

Operators) reúne companhias privadas de saneamento 
de todo o mundo. No conjunto, as empresas associadas 
à federação atuam em 40 países.

Em março de 2006, a Aquafed tornou públicas algu-
mas diretrizes consideradas necessárias para a univer-
salização do acesso à água potável e ao saneamento, 
atualizadas em 2011, quando do envio do documento 
de contribuição do segmento privado para implementa-
ção do direito à água e saneamento:
n O acesso à água e ao saneamento é um direto hu-
mano que envolve componentes independentes como: 
a quantidade, a potabilidade, a acessibilidade, a 
equidade, a disponibilidade e a aceitabilidade.
n proporcionar esse acesso é uma responsabilidade 
das instituições públicas;

n O Estado é responsável pela implementação e garan-
tia deste direito.
n Os prestadores de serviço, públicos ou privados, são 
os instrumentos das políticas públicas que visam aumen-
tar o acesso à água e saneamento. 

Na Inglaterra, por exemplo, o feito mais famoso foi a 
despoluição do rio Tâmisa. O grande esforço das em-
presas para elevar a qualidade da água envolveu cerca 
de 2,9 milhões de testes para aumentar a potabilidade 
para praticamente 100%.

Dessa forma, principalmente em países que lograram 
atingir um patamar elevado de “densidade regulatória”, 
como a própria Inglaterra (considerando o contexto de 
“privatização” dos serviços de saneamento desde fins 
da década de 1980), a evidência demonstra que os 
resultados positivos seguem em curva ascendente.

Desde então, a participação da iniciativa privada no 
setor de saneamento básico no mundo deixou de ser 
escrita somente em inglês. Há exemplos bem sucedidos 
em vários continentes, em países como o próprio Brasil,   
Chile, Grécia, México, França, Finlândia, Quênia, além 
de outros pelo mundo afora.

As lições procedentes da experiência internacional, 
sobretudo nos Estados Unidos, Europa e América La-
tina, têm sido aprendidas e difundidas mundialmente. 
Elas fornecem importantes elementos para a análise, 
ajudando a evitar erros e a não repetir situações que 
possam interferir no sucesso dos mais recentes proje-
tos implantados. 

Atualmente, na prática, as empresas privadas têm 
proporcionado melhorias em todo o planeta. E não só 
devido aos impactos na saúde e no meio ambiente, mas 
também aos efeitos socioeconômicos mais amplos, con-
tribuindo decisivamente para estreitar o amplo fosso da 
desigualdade global. 

11  
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No setor do saneamento, o crescente interesse dos 
gestores públicos municipais e estaduais no conheci-
mento sobre a atuação da iniciativa privada deixou 
de ser uma simples tendência: já pode ser tratado 
como realidade. 

Por meio do trabalho da ABCON e do SINDCON, 
que redobraram esforços no sentido de divulgar, com 
ainda mais ênfase, os diferenciais do segmento pri-
vado, muitas das antigas resistências à presença das 
empresas no saneamento já caíram por terra. 

Na prática, os resultados do segmento privado em 
benefício direto à população contestam facilmente os 
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preconceitos puramente ideológicos e corporativistas. 
Afinal, é difícil negar as garantias, a segurança e 

a agilidade dos investimentos da iniciativa privada 
no setor. Há ainda a regulação e a fiscalização, que 
garantem a execução das metas contratadas, a capa-
cidade de planejamento e de gestão, a eficiência e 
qualidade, e ainda a oferta de tecnologia e de pro-
jetos inovadores, com foco na sustentabilidade dos 
recursos envolvidos.

O segmento privado é capaz de unir a qualidade 
e a experiência verificadas nos mercados mais desen-
volvidos, tais como os da Europa e dos EUA, e ade-

quá-las às características do mer-
cado brasileiro, agregando vanta-
gens importantes: presta serviços e 
entrega resultados dentro de uma 
verdadeira e efetiva parceria com 
os municípios e estados – inclusive 
com redução significativa de custos 
para os orçamentos públicos. 

Não à toa, cada vez mais ad-
ministrações públicas se interessam 
por firmar parcerias com a iniciativa 
privada. Estes e outros benefícios 
evidenciados deixam para trás as 
opiniões abstratas e os mitos criados 
em função do distanciamento da rea-
lidade, já que a atuação das empre-
sas privadas tem causado mudanças 
positivas no setor. 

Projetos ousados, que incorpo-
ram novas tecnologias em todas 

O caminho que se descortina: a cooperação entre público e privado 

O SaneamentO e O SIStema PrIvadO 
                                   NO Brasil
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as fases de operação, e também 
novos modelos de parceria para 
o desenvolvimento e aperfeiçoa-
mento das obras e dos serviços 
ligados ao saneamento no Brasil, 
demonstram a seriedade e o im-
pacto dessa atuação.

Sendo assim, a iniciativa priva-
da se coloca mais uma vez como 
uma opção estratégica e viável, 
como parte definitiva para a so-
lução do saneamento para que o 
Brasil avance a passos ainda mais 
largos rumo ao acesso universal 
dos serviços de água e esgoto.

Geografia da PsP 
inclui municípios de 
todos os portes

A geografia da PSP (Participa-
ção do Segmento Privado) no sa-
neamento é cada vez mais demo-
crática e plural. No mapa de atua-
ção das empresas no setor, já são 
297 municípios beneficiados, distribuídos por diversos 
estados do Brasil. A população atendida por estes mo-
delos é de aproximadamente 27 milhões de pessoas.

Entretanto, levando-se em consideração que a po-
pulação brasileira é superior a 190 milhões de habi-
tantes, distribuída em 5.570 municípios, destaca-se o 
enorme e positivo potencial de participação que as 
empresas privadas ainda têm pela frente. 

Segundo o SNIS 2011, as empresas estaduais 
operam em 3.891 municípios e os serviços mu-
nicipais operam em 890 cidades. As empresas  
privadas atuam com parcerias em 297 cidades, segun-
do levantamento realizado pela ABCON em 2013.

A participação do segmento privado atinge o ain-
da tímido percentual de 5% dos municípios nacionais. 
Entretanto, trata-se de uma participação já significa-
tiva, pois, além de contemplar o atendimento a três 
capitais (Manaus, Campo Grande e Cuiabá), atua 
em três regiões metropolitanas (Recife, Rio de Janeiro 
e São Paulo), além de outras importantes regiões lito-
râneas e econômicas.  

A parcela de 95% de cidades ainda não atendidas 
é um vasto campo no qual as empresas privadas aguar-
dam oportunidades de atuar, a partir de seus diferen-
ciais, características e qualidades próprias, em gran-
des, médios e também nos pequenos municípios.  
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estímulos à geração e 
manutenção de empregos  

A partir do momento em que as concessionárias assu-
mem compromissos de eficiência e resultados, nenhum 
emprego que confira esta produtividade é descartado. 

Pelo contrário. As parcerias para o aumento da 
cobertura dos serviços significam a geração e ma-
nutenção de milhares de empregos diretos e indire-
tos. Ainda melhor: são postos de trabalho caracte-
rizados em sua maioria por mão de obra local, em 
toda a cadeia produtiva do saneamento nacional. 

Adicionalmente, não só a geração e a manutenção 
de empregos são importantes. A qualificação e a ca-
pacitação técnica, orientadas conforme um plano de 
carreira, baseado em parâmetros de mercado, são 
encaradas pelas operadoras de forma igualitária em 
municípios de pequeno, médio e grande portes.

A viabilização das chamadas “cidades sustentáveis” 
está entre os grandes desafios do século 21, no qual 
a garantia de saneamento e a busca de eficientes pa-
drões para o uso dos recursos naturais são os valores 
centrais, no Brasil e no mundo. 

O incremento da atuação do segmento privado é 
condição sine qua non para a viabilização deste ob-

jetivo. Diante de direitos humanos como o acesso à 
água e ao saneamento, à moradia digna e à saúde, 
as empresas privadas têm ampliado e tornado seus in-
vestimentos mais constantes, progressivos e distribuídos 
no território nacional, gerando mais qualidade de vida 
para as populações. 

Assim, tornaram-se players fundamentais para que 
o país aumente o ritmo de superação do déficit de 
acesso à rede de coleta e de tratamento de esgotos –  
principalmente junto às populações de baixa renda. 

O atendimento às populações de baixa renda é um 
dos maiores desafios dos conglomerados urbanos, de-
corrente, dentre outros motivos, do déficit habitacional. 
A presença do segmento privado em cooperação com 
o setor público possibilita a ampliação do acesso à 
água potável, assim como à proteção dos mananciais 
de abastecimento. Incorpora-se a saúde humana como 
valor central, mostrando que a política de gestão é sé-
ria e comprometida com aquilo que de fato é o mais 
importante: a vida das pessoas. 

.
 

As cidades de menor porte, inclusive, já são as mais 
favorecidas pela presença das parcerias com o segmen-
to privado. Dos 297 municípios nos quais o segmento 
privado está presente, 70% têm população inferior a 50 
mil habitantes. Do restante, 5% são de médio porte (en-
tre 50 e 100 mil), e apenas 25% são representados 
pelas cidades com mais de 100 mil habitantes. 

Essa presença da iniciativa privada em municípios de 
todos os portes também significa tratar a todos de forma 
equitativa, levando serviço de qualidade com tarifas jus-
tas e adequadas, sempre com foco na preservação e 
na defesa dos interesses das populações beneficiadas.

saneamento também é 
qualidade de vida
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Desta forma, a iniciativa privada colabora para 
aprimorar as políticas salariais à importância e aos 
riscos de cada função e, em última análise, para a 
promoção do respeito aos direitos do trabalhador, 
atraindo cada vez mais profissionais interessados em 
prestar serviços na área de saneamento no Brasil.

empregos diretos e indiretos gerados 
pela PsP

Essa evolução de qualidade e de quantidade em rela-
ção aos empregos ligados diretamente ao setor, em ou-
tras palavras, também representa auxílio indireto para 
a orientação e estruturação das cidades, respeitando-
-se os diferentes tamanhos e tipologias de municípios 
existentes no território brasileiro. 

Paralelamente, ao qualificar pessoas, suas particula-
ridades e formas de atuação, a iniciativa privada inclui 

como objetivo estratégico a prestação de serviços de 
saneamento de forma 100% profissional, integrada 
com as necessidades dos poderes públicos, em esca-
las nacional, regional e municipal. 

O conceito é que somente com profissionalismo e 
amadurecimento, ao lado dos investimentos feitos de 
forma correta, será viável superar os déficits de sanea-
mento e elevar a eficiência do setor no país. Muito bom 
para o Brasil, e ótimo para os trabalhadores brasileiros.

tarifas justas também ajudam 
populações de baixa renda

No 27º Congresso Internacional de Engenharia Sani-
tária e Ambiental, realizado pela Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), em se-
tembro de 2013, a ABCON e o SIDCON realizaram 
uma pesquisa sobre a percepção do público sobre o 

Estado Nº de Municípios População   N° Contratos Comprometido até Realizado desde  Previsto de  
    o final dos Contratos o início da operação 2013 a 2017
     até 31/12/2012 

AL 10 248.454 1                  207,00                 0,34              187,30
AM 1 1.816.589 1    903,42             445,08              458,34
BA 1 1.900.000 1    261,13             261,13   concluído
ES* 2 193.042 2                  784,61               92,73               54,42
GO* 4 1.200.000 1    940,00  n/d   n/d
MG 18 644.063 5                  706,56                 6,34   n/d
MS 1 794.592 1  1.588,07             682,10              196,67
MT 38 1.143.735 38                 1.466,04             406,62              378,80
PA* 8 92.922 8                   434,40               13,95              121,79
PE 15 3.700.000 1   5.528,87 -            1.069,14
PR 1 135.405 1                   331,00               92,00              175,00
RJ 18 2.823.187 12     6.371,76          1.510,36           1.838,20
RS 2 170.519 2                   379,70               58,51              186,36
SC 4 180.126 4                 1.023,79             202,38              288,44
SP 49 11.115.690 37   6.173,70          1.512,54           1.075,22
TO 125 1.039.330 125                   982,46             225,82              521,00
Total Geral 297 27.056.752 240               28.082,51          5.509,90           6.550,68

(*) informações parciais

InVestImentos em mIlhões De r$ 
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segmento privado. Dos 517 entrevistados, 94% afir-
maram que o segmento privado pode contribuir para 
a aceleração do acesso universal aos serviços, ofere-
cendo gestão eficiente, inovação tecnológica e investi-
mentos para o setor. 

Um resultado tão significativo jamais poderia ter 
sido obtido caso as empresas privadas cobrassem 
tarifas “abusivas”, ou mesmo extremamente mais al-
tas que aquelas praticadas nos municípios que ainda 
não contam com os benefícios da PSP. 

A realidade é que, de acordo com os diagnós-
ticos publicados anualmente pelo Ministério das 
Cidades, por meio do Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Saneamento Básico (SNIS), as tarifas 
médias praticadas pelos operadores públicos esta-
duais e operadores privados são muito próximas, 
consideradas justas e adequadas. 

Além disso, em relação ao atendimento de comuni-
dades carentes, as empresas privadas possuem com-
promissos e metas firmadas em contratos, rigorosa-
mente reguladas e monitoradas por agências regula-
doras, pelo poder concedente e pela sociedade civil. 

Paralelamente, assim como as empresas públicas, 
a maioria das empresas privadas também pratica ta-
rifas diferenciadas, chamadas de tarifas sociais, sem 
prejuízo daquelas adotadas para as populações de 
outras classes socioeconômicas.

Vale lembrar que as empresas atuam com responsa-
bilidade e também investem periodicamente em revi-
sões contratuais, em busca não somente de uma es-
trutura adequada à realidade do mercado nacional, 
mas também no sentido de viabilizar tarifas competi-
tivas e justas. O êxito dessas ações internas tem sido 
decisivo para o desenvolvimento de novas e promisso-
ras parcerias com os municípios e estados brasileiros. 

Na prática, a definição de tarifas obedece a prin-
cípios de manutenção da prestação de serviços de 
saneamento de qualidade, como atividade produti-

va e geradora de benefícios e de empregos. Estabe-
lecer tarifas abaixo da realidade seria uma prática 
autofágica, que certamente levaria projetos e parce-
rias ao fracasso, desvirtuando a própria atividade. 

Ao contrário, é importante que os gestores, assim 
como a opinião pública, notem que a tarifa manti-
da dentro da realidade do mercado é positiva para 
todos: trata-se de um fator favorável à garantia da 
qualidade esperada e da própria continuidade segu-
ra dos serviços prestados. 

Por tudo isso, o estabelecimento de tarifas justas e 
competitivas no Brasil tem sido um ponto de partida 
importante para a iniciativa privada no setor. Atuan-
do dessa forma, as empresas têm colaborado para 
o crescimento sustentado das políticas nacionais de 
saneamento, o que certamente continuaremos a veri-
ficar também ao longo dos próximos anos. 

Participação privada é definida por 
modelos seguros

Apesar da evolução dos modelos de participação 
da iniciativa privada na prestação de serviços públi-
cos, em termos gerais, há uma minoria que, por fal-
sa ideologia e corporativismo, insiste no equivocado 
entendimento de que todos os modelos caracterizam 
processos de “privatização”. 
Desconhecem ou se esquecem dos conceitos de 

“parceria público-privadas”, amparados pela Lei 
11.079/04 (a chamada Lei das PPP´s) e/ou as 
“concessões”, essas plenamente amparadas pela Lei 
8.987/95. Não há nenhum caso no País de empre-
sa pública que tenha a totalidade de seus ativos trans-
feridos para a iniciativa privada. Os ativos permane-
cem sob o domínio do Estado, ou seja, dos cidadãos. 

Outro mito usado na tentativa de barrar a parce-
ria entre o público e o privado é que a presença de 
investimentos privados em determinado município 
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ou estado inibiria a chegada de recursos do OGU 
ou do PAC.

Desconhecimento? O certo é que os recursos pú-
blicos e privados convivem de forma complementar 
e harmoniosa para a realização de um projeto espe-
cífico, principalmente a partir da revisão e atualiza-
ção da Lei que normatiza a contratação de parcerias 
público-privadas (Lei n. 12.766/2012). 

Hoje, acompanhando a evolução dos processos de 
parceria entre a iniciativa privada e os poderes públicos, 
há várias formas para que as empresas do setor de sa-
neamento possam colaborar com os interesses, desejos 
e necessidades dos municípios e estados brasileiros. 

Existem diferentes modelos de negócios criados 
para garantir recursos e capacitação, testados e 
aprovados após debates sobre a construção e os 
detalhes de implantação de 
ciclos completos de sanea-
mento. Aprimoraram-se os 
mecanismos de transparên-
cia institucional, no sentido 
de garantir a inclusão e o 
acesso das empresas priva-
das às cidades saudáveis.

Além disso, a iniciativa 
privada segue aberta para 
discutir e encontrar os mode-
los que melhor respondem às 
necessidades específicas das 
diferentes realidades do País. 
Hoje, no Brasil moderno, as 
formas de participação do 
segmento privado já são defi-
nidas por diferentes modelos. 

Dos 297 casos de partici-
pação privada no setor de 
saneamento, 128 possuem 
contratos de concessão ple-

na; 22 são contratos de concessão parcial; 66 es-
tão envolvidos em contratos de PPP´s; três possuem 
contratos de locação de ativos; e 78 municípios têm 
outros modelos simplificados de contrato, caracteri-
zados predominantemente por serviços de gestão e 
assistência técnica.

O segmento privado comprometeu investimentos 
da ordem de R$ 28 bilhões nesses municípios, dos 
quais R$ 5,5 bilhões já foram concretizados até 
2012, ano em que as operações atingiram o ápice 
dos valores investidos. 

O sentimento de mercado é que houve grande ex-
pansão deste montante em 2013, embora os núme-
ros oficiais ainda não tenham sido apurados. Com 
as operações atuais, o segmento privado se propõe 
a investir R$ 6,5 bilhões nos próximos cinco anos.
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Passado de evolução alinhado com o 
novo Brasil

A PSP nos serviços de abastecimento público de água 
e esgoto teve início no contexto de mudanças dos pla-
nos de governo para o setor na década de 80. 

Entre tais novidades, a primeira a causar impacto 
foi  a extinção, em 1986, do Banco Nacional de 
Habitação, que oferecia sustentação ao Plano Na-
cional de Saneamento (Planasa), na época em vigor. 
O objetivo foi o de modernizar e tornar mais flexível 
o cenário, até então bastante engessado.  

Depois da promulgação da Lei das Concessões, 
em 1995 (Lei nº 8.987), foi firmado o primeiro con-
trato de concessão plena com a iniciativa privada. 
Isso ocorreu no município de Limeira (SP). Naquele 

Investimentos

É evidente que, nos 
eventuais casos em 
que a prestação de 
serviço não pode ser 
financeiramente viabi-
lizada pelos operado-
res, o poder público 
deve responsabilizar-
-se pela garantia da 
prestação dos servi-
ços de água e esgoto. 
Isso se dá por meio 
de subsídios. 

Atualmente, as com-
panhias de abrangên-
cia regional praticam 
o subsídio cruzado. 
Porém, a exemplo de 
outros países, incluin-
do o Chile, existem 
outros modelos, como o subsídio direto do Estado 
às populações de baixa renda. 

O resultado é que há exemplos de parcerias a 
serem seguidos, com altos índices de atendimento 
de água, coleta e tratamento de esgoto, de acordo 
com o SNIS 2011, publicado pelo Ministério das 
Cidades. Ou mesmo com base no Ranking do Sane-
amento do Instituto Trata Brasil (ITB), que englobou as 
100 maiores cidades brasileiras. 

O segmento privado está maduro, com ótimos 
resultados de gestão e operação de sistemas de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
caracterizados por projetos eficientes e inovado-
res. Negá-los é remar contra a realidade. Negá-los 
é uma maneira de apregoar apenas um profundo 
desconhecimento.
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a promover a eficiência na gestão, no planeja-
mento e no desenvolvimento da infraestrutura das 
cidades, integradas às políticas de proteção de 
mananciais e promoção do desenvolvimento e do 
bem-estar humano. 

Trata-se de uma história ainda curta, que evoluiu 
aliada à inclusão social, à diminuição das desigual-
dades e à promoção de inovação (tecnológica, de 
gestão e de governança corporativa). Desta maneira, 
a PSP tem sido um estímulo ao crescimento das ações 
de políticas públicas e de cooperação com as instân-
cias de governos, elevando a qualidade do setor de 
saneamento nacional.

Da década de 80 para cá, muito já foi feito, trans-
formando a história da PSP no setor de saneamento 
numa história já memorável. Mas este filme não aca-
ba aqui. Nas próximas décadas, muito mais certa-
mente será feito. 

mesmo ano, foi assinado também o primeiro contrato 
de concessão parcial (BOT), em Ribeirão Preto (SP).

A partir de então, o segmento privado enfrentou di-
versos desafios e percorreu diferentes etapas, ora de 
evolução, ora de paralisação, ora de entrada e ora 
de saída de operadores internacionais, assim como 
mudanças nos modelos de participação, até chegar 
ao estágio atual. 

Essa evolução também pode ser observada diante 
da curva de crescimento dos municípios que contam 
com a presença de empresas privadas, atuando na 
prestação dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

O crescimento mais acentuado ocorreu em 1999, 
com a abertura de capital da Saneatins, empresa de 
atuação regional no estado do Tocantins. Trata-se, 
até hoje, do único caso no país em que uma empre-
sa privada possui controle sobre a gestão de uma 
empresa regional. 

A evolução estagnou-
-se até 2007, ano mar-
cado pela publicação 
da Lei Federal de Diretri-
zes para o Saneamento 
(Lei nº 11.445/07). Por 
meio dessa Lei, foi esta-
belecida uma nova po-
lítica para o setor, asse-
gurando mais segurança 
jurídica aos investidores, 
por meio de um marco 
legal e regulatório efeti-
vamente consolidado. 

O fato de a presença 
do segmento privado 
no setor de saneamento 
ser relativamente recen-
te no Brasil não inibiu 
as empresas de ajudar 



mãos à obra: os desafios 
não podem esperar

É  ainda com bastante desconforto que os especialis-
tas têm avaliado o diagnóstico dos serviços de água 
e esgoto, publicado anualmente pelo Ministério das 
Cidades – responsável pelo Sistema Nacional de In-
formações sobre Saneamento (SNIS). 

O trabalho mais recente revela que há índices ele-
vados de atendimento por redes de água somente nas 
áreas urbanas (média nacional de 93%), mas ainda 
baixos em termos de qualidade da água oferecida. 

Segundo o mais recente levantamento da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA), apenas 45% dos 
municípios possuem abastecimento satisfatório para 
a população urbana até 2015; portanto, mais da 
metade das cidades brasileiras terão abastecimento 
deficitário até o próximo ano. 

Em relação ao esgoto, segundo o SNIS, o atendi-
mento com redes coletoras para população urbana 
apresenta um índice médio menor que o de água: 
apenas 55,5%, e o tratamento do esgoto gerado, 
uma média nacional de somente 37,5%. 

Em termos populacionais, tais índices representam 
mais de 34 milhões de brasileiros sem acesso à rede 
geral de abastecimento! Mais: 85 milhões sem aces-
so adequado aos serviços de coleta de esgoto; e 
118 milhões que não têm os esgotos de seus domicí-
lios tratados. 

O desafio do Brasil é grande. Mas, entre a inicia-
tiva privada, há plena convicção de que ele pode 
e será superado. A história mostra que o segmento 
privado tem experiência em enfrentar desafios. Mu-
danças nunca assustaram. 

E mudanças certamente virão. No Decreto 8.141 
de 2013, que aprovou o Plano Nacional de Sanea-
mento Básico (Plansab), foram previstas metas e recur-
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sos financeiros da ordem de R$ 304 bilhões para 
que o país alcance o acesso universal dos serviços 
de abastecimento de água e de esgoto sanitário, 
até o ano 2033. Isso representa um investimento de 
aproximadamente R$ 15,2 bilhões por ano, nos pró-
ximos 20 anos.

Considerando que na última década os investimen-
tos feitos nos serviços de abastecimento de água e de 
esgoto no Brasil foram, em média, de R$ 7,6 bilhões 
por ano, conclui-se que, mantido o atual nível de in-
vestimentos, o objetivo final será alcançado em apro-
ximadamente... 40 anos! Sim, no dobro do tempo 
previsto no Plansab.  

O setor de saneamento precisa (e muito) da co-
operação da iniciativa privada, que está pronta 
para assumir uma parcela maior de responsabilida-
des. Há necessidade de melhorias na qualidade e 

eficiência dos serviços hoje prestados sem auxílio 
da PSP, refletidos em índices de perdas de água 
que beiram os 40%. E existem, ainda, os casos de 
intermitências, interrupções e de má qualidade da 
água ofertada à população.

As estratégias brasileiras propostas pelo Plansab 
combinam medidas estruturais que correspondem aos 
tradicionais investimentos em obras e intervenções físi-
cas, e medidas estruturantes, entendidas como aque-
las que fornecem suporte técnico e gerencial para a 
sustentabilidade da prestação dos serviços. 

Diante de tal realidade, é possível concluir que po-
demos sim chegar ao acesso universal, com a coo-
peração das empresas privadas. Sem elas, as metas 
dificilmente serão alcançadas. Chegou o momento de 
agir, unindo forças e conhecimentos. Mãos à obra: os 
desafios não podem mais esperar.
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Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

Águas de Barra do Garças MT Barra do Garças Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. 3,68 56.853

Águas de Campo Verde

Brasil Central Engenharia
Kullinan Engenharia e 
Construção Ltda
Silvegli Participações Ltda

MT Campo Verde Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 30 29,61 30.986

Águas de Carlinda
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda

MT Carlinda Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2004 30 7,20 4.804

Águas de Claudia
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda

MT Cláudia Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2004 30 18,00 8.698

Águas de Confresa MT Confresa Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2013 30 86,00 nd

Águas de Jangada

Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda
Ana Paula Gil Dias
Mara Daisy Gil Dias

MT Jangada Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2004 30 0,89 2.991

Águas de Jauru

Kullinan Engenharia e 
Construção Ltda
Silvegli Participações Ltda
Filadelfo dos Reis Dias

MT Jauru Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 21,60 6.170

Brasil Central Engenharia

AEGEA Saneamento e 
Participações S.A

Águas de Marcelândia 
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda
Ana Paula Gil Dias

MT Marcelândia Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2003 30 6,68 7.575

Águas de Nortelândia
Kullinan Engenharia e 
Construção Ltda
Ana Paula Gil Dias

MT Nortelândia Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2002 30 1,27 5.261

Águas de Pedra Preta
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda

MT Pedra Preta Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2003 20 8,42 11.720

Águas de Peixoto de 
Azevedo

Brasil Central Engenharia MT Peixoto de Azevedo Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 16 8,55 20.604

Águas de Poconé
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda

MT Poconé Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2008 16 1,78 23.210

Águas de Porto  
Esperidião

MT Porto Esperidião Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 9,30 4.287

Águas de Primavera
Brasil Central Engenharia L
Silvegli Participações Ltda

MT Primavera do Leste Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 33,23 53.390

Águas de Santa Carmen
Brasil Central Engenharia 
Silvegli Participações Ltda
Ana Paula Gil Dias

MT Santa Carmen Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2002 30 1,99 3.143

Águas de São José 
Brasil Central Engenharia 
Silvegli Participações Ltda
Ana Paula Gil Dias

MT
São José do Rio 
Claro

Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2008 n.d. 24,00 13.567

Águas de Sorriso
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda
Filadelfo dos Reis Dias

MT Sorriso Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 17,12 62.449

Águas de União do Sul
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda
Ana Paula Gil Dias

MT União do Sul Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 1,12 2.432

28/4/2014
1
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Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

Águas de Vera 
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda
Ana Paula Gil Dias

MT Vera Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2004 30 9,62 7.949

Águas Guariroba MS Campo Grande Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 1.588,07 794.592

Águas de São Francisco PA Barcarena Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2013 30 188,60 nd

Armação de Búzios

Arraial do Cabo

Cabo Frio

Iguaba Grande

São Pedro da Aldeia

Águas do Mirante SP Piracicaba Concessão Parcial Coleta e Tratamento de Esgoto 2012 30 300,00 150.000

Águas de Matão SP Matão Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2013 30 90,00 75.377

3.086,45 1.673.812

Á

327.75443 629,72
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1998Prolagos RJ Concessão Plena

Grupo AGM Samotracia
Augusto Martinez de 
Almeida

MG Nova Lima Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2002 30 3,30 5.000

3,30 5.000

Arapiraca

Campo Grande

Coité do Noia

Craíbas do Nunes

Feira Grande

Girau do Ponciano

Igaci

Lagoa da Canoa

Olho D’água Grande 

São Brás

CAB  Alta Floresta PCT Participações Ltda MT Alta Floresta Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2002 30 34,60 42.787

CAB Colider PCT Participações Ltda MT Colider Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2002 30 17,10 25.014

CAB Comodoro PCT Participações Ltda MT Comodoro Concessão Parcial Abastecimento de Água 2007 30 5,40 12.582

Abastecimento de Água e

248.45830 207,00Produção de Água CAB Águas do Agreste PPP-CasalAL 2012

CAB ambiental S.A

CAB Cuiabá MT Cuiabá Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 1.021,00 540.814

CAB Pontes e Lacerda PCT Participações Ltda MT Pontes e Lacerda Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 22,30 34.662

23/4/2014
2

Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

Águas de Barra do Garças MT Barra do Garças Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. 3,68 56.853

Águas de Campo Verde

Brasil Central Engenharia
Kullinan Engenharia e 
Construção Ltda
Silvegli Participações Ltda

MT Campo Verde Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 30 29,61 30.986

Águas de Carlinda
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda

MT Carlinda Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2004 30 7,20 4.804

Águas de Claudia
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda

MT Cláudia Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2004 30 18,00 8.698

Águas de Confresa MT Confresa Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2013 30 86,00 nd

Águas de Jangada

Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda
Ana Paula Gil Dias
Mara Daisy Gil Dias

MT Jangada Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2004 30 0,89 2.991

Águas de Jauru

Kullinan Engenharia e 
Construção Ltda
Silvegli Participações Ltda
Filadelfo dos Reis Dias

MT Jauru Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 21,60 6.170

Brasil Central Engenharia

AEGEA Saneamento e 
Participações S.A

Águas de Marcelândia 
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda
Ana Paula Gil Dias

MT Marcelândia Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2003 30 6,68 7.575

Águas de Nortelândia
Kullinan Engenharia e 
Construção Ltda
Ana Paula Gil Dias

MT Nortelândia Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2002 30 1,27 5.261

Águas de Pedra Preta
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda

MT Pedra Preta Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2003 20 8,42 11.720

Águas de Peixoto de 
Azevedo

Brasil Central Engenharia MT Peixoto de Azevedo Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 16 8,55 20.604

Águas de Poconé
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda

MT Poconé Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2008 16 1,78 23.210

Águas de Porto  
Esperidião

MT Porto Espiridião Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 9,30 4.287

Águas de Primavera
Brasil Central Engenharia L
Silvegli Participações Ltda

MT Primavera do Leste Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 33,23 53.390

Águas de Santa Carmen
Brasil Central Engenharia 
Silvegli Participações Ltda
Ana Paula Gil Dias

MT Santa Carmen Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2002 30 1,99 3.143

Águas de São José 
Brasil Central Engenharia 
Silvegli Participações Ltda
Ana Paula Gil Dias

MT
São José do Rio 
Claro

Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2008 n.d. 24,00 13.567

Águas de Sorriso
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda
Filadelfo dos Reis Dias

MT Sorriso Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 17,12 62.449

Águas de União do Sul
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda
Ana Paula Gil Dias

MT União do Sul Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 1,12 2.432

23/4/2014
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Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

CAB Canarana MT Canarana Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 14,40 14.805

Arujá

Ferraz de 
Vasconcelos
Guarulhos

Itaquaquecetuba

Mauá 

Mogi das Cruzes

Poá

Santo André

São Paulo (Zona 
Leste)

Suzano

Águas de Andradina Sabesp SP Andradina Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2010 30 43,90 51.649

Águas de Castilho Sabesp SP Castilho Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2010 30 15,50 12.879

CAB Guaratinguetá SP Guaratinguetá PPP-Saeg Tratamento de Esgoto 2008 30 86,00 106.082

PPP - SabespCAB spat Galvão Engenharia S.A 383,00
Produção de Água e Tratamento 

de Lodo
2008 15SP 5.000.000

CAB Atibaia SP Atibaia PPP - Saae
Universalizar os serviços de 

coleta e tratamento de esgoto
2012 30 98,30 125.000

Sanessol Enops Engenharia S.A SP Mirassol Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2007 30 49,00 52.433

CAB Piquete SP Piquete Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2010 30 10,60 13.212

CAB Águas de Paranaguá PR Paranaguá Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1997 28 331,00 135.405

ESAP Enops Engenharia S.A SP Palestina Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2007 30 8,30 9.288

Itapoá Saneamento Serrana Engenharia Ltda SC Itapoá Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 89,00 14.578

Tubarão Saneamento Duane do Brasil S.A SC Tubarão Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 228,40 95.612

2.664,80 6.535.260

Barueri

Carapicuiba

Cotia

Itapevi

Jandira

Santana de Parnaíba

Vargem Grande 
Paulista

Construtora Andrade 
Gutierrez S.A/Construtora 
Camargo Camargo 
Correa S.A*

SP
Sistema Produtor São 
Lourenço

PPP-Sabesp Produção de Água 2013 2.210,0015 1.500.000

2.210,00 1.500.000

28/4/2014
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Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

Águas de Vera 
Brasil Central Engenharia
Silvegli Participações Ltda
Ana Paula Gil Dias

MT Vera Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2004 30 9,62 7.949

Águas Guariroba MS Campo Grande Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 1.588,07 794.592

Águas de São Francisco PA Barcarena Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2013 30 188,60 nd

Armação de Búzios

Arraial do Cabo

Cabo Frio

Iguaba Grande

São Pedro da Aldeia

Águas do Mirante SP Piracicaba Concessão Parcial Coleta e Tratamento de Esgoto 2012 30 300,00 150.000

Águas de Matão SP Matão Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2013 30 90,00 75.377

3.086,45 1.673.812

Á

327.75443 629,72
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1998Prolagos RJ Concessão Plena

Grupo AGM Samotracia
Augusto Martinez de 
Almeida

MG Nova Lima Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2002 30 3,30 5.000

3,30 5.000

Arapiraca

Campo Grande

Coité do Noia

Craíbas do Nunes

Feira Grande

Girau do Ponciano

Igaci

Lagoa da Canoa

Olho D’água Grande 

São Brás

CAB  Alta Floresta PCT Participações Ltda MT Alta Floresta Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2002 30 34,60 42.787

CAB Colider PCT Participações Ltda MT Colider Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2002 30 17,10 25.014

CAB Comodoro PCT Participações Ltda MT Comodoro Concessão Parcial Abastecimento de Água 2007 30 5,40 12.582

Abastecimento de Água e

248.45830 207,00Produção de Água CAB Águas do Agreste PPP-CasalAL 2012

CAB ambiental S.A

CAB Cuiabá MT Cuiabá Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 1.021,00 540.814

CAB Pontes e Lacerda PCT Participações Ltda MT Pontes e Lacerda Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 22,30 34.662

23/4/2014
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Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

Águas de Santo Antônio RJ
Santo Antônio de 
Pádua

Concessão Parcial Abastecimento de Água 2004 30 9,03 40.600

Águas de Itapema
Emissão Engenharia e 
Construções Ltda

SC Itapema Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2004 25 90,27 47.595

Sanesalto Saneamento SP Salto Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 2001 20 36,00 91.200

135,30 179.395
Emissão Engenharia e 
Construções Ltda

Fontes da Serra RJ Guapimirim Concessão Parcial Abastecimento de Água 2000 30 14,07 25.972

14,07 25.972
Encomind Engenharia 
Comércio e Indústria 
Ltda*

Empresa de Saneamento 
de Nobres

MT Nobres Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1999 30 2,60 12.600

2,60 12.600

Ertel Engenharia Ltda*
Águas de Lambari 
d´Oeste

Ertel Engenharia Ltda MT Lambari d'Oeste Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. n.d. 5.431

nd 5.431
 Odebrecht Ambiental 
Unidade Cachoeiro 

ES
Cachoeiro de 
Itapemirim

Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1998 37,6 375,61 193.042

Odebrecht Ambiental 
Unidade de Capivari

Construtora Norberto 
Odebrecht S.A
CBPO Engenharia Ltda

SP Capivari
Locação de Ativos - 

Sanasa
Coleta e Tratamento de Esgoto 2007 20 153,00 60.000

Odebrecht Ambiental S.A

CONASA - Companhia 
Nacional de Saneamento 
S.A

p
CBPO Engenharia Ltda

Odebrecht Ambiental 
Unidade  Limeira

SP Limeira Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1995 44 430,22 280.096

Saneaqua Sabesp SP Mairinque Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2010 30 137,09 43.714

Odebrecht Ambiental 
Unidade  Mauá

SP Mauá Concessão Parcial
Coleta, Tratamento de  Esgoto e 

Gestão Comercial
2003 30 269,29 425.169

Odebrecht Ambiental 
Unidade  Rio Claro

Latam Water Participações 
Ltda
Lumina Resíduos Industriais 
Ltda
Construtora Norberto 
Odebrecht

SP Rio Claro PPP -Daae Coleta e Tratamento de  Esgoto 2007 30 284,58 179.903

Odebrecht Ambiental 
Unidade  Porto Ferreira

SP Porto Ferreira Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2011 30 130,57 51.999

Odebrecht Ambiental 
Unidade Santa Gertrudes

SP Santa Gertrudes Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2010 30 59,38 22.262

Odebrecht Ambiental 
Unidade Macaé

RJ Macaé PPP - Esane
Coleta, Tratamento de  Esgoto e 

Gestão Comercial
2012 30 1.202,54 58.397

                            Construtora Norberto 
Odebrecht Ambiental 
Unidade Rio das Ostras

Odebrecht S.A
CBPO Engenharia Ltda

RJ Rio das Ostras Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 2007 15 385,00 38.000

Belo Horizonte

Betim

Contagem

Ibirité

Igarapé

23/4/2014
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Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

Odebrecht Ambiental 
Unidade Rio Manso

Lagoa Santa

Mário Campos

Pedro Leopoldo

Ribeirão das Neves

Santa Luzia

São Joaquim de 
Bicas

Sarzedo

São José da Lapa

Vespasiano

Odebrecht Ambiental 
Unidade Uruguaiana

Construtora Norberto 
Odebrecht S.A

RS Uruguaiana Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2011 30 273,61 117.819

Odebrecht Ambiental 
Unidade Blumenau

Engeform Construções e 
Comércio Ltda
Construtora Norberto 
Odebrecht S.A

SC Blumenau Concessão Parcial Coleta e Tratamento de Esgoto 2010 35 616,12 22.341

Aparecida de Goiania

Jataí

Rio Verde

600.000

1.200.000

693,70

940,00

15

n.d.

PPP-Copasa Produção de Água

Odebrecht Ambiental 
Unidade Goiás

GO

MG 2013

Coleta e Tratamento de Esgoto
Subdelegação/ 

Saneago
2013

Rio Verde

Trindade

Saneatins TO/PA
99 Municípios (TO) e 

5 Municípios (PA)
Concessão Plena

Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário

1999 30 1.223,26 1.113.892

Odebrecht Ambiental 
Unidade Redenção

PA Redenção Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 n.d.

Odebrecht Ambiental 
Unidade Jaguaribe

Construtora Norberto 
Odebrecht S.A

BA
Salvador/Lauro de 
Freitas

PPP-Embasa
Tratamento e disposição final do 

esgoto 
2006 15 261,13 1.900.000

Abreu e Lima

Araçoiaba

Cabo de Santo 
Agostinho

Camaragibe

Igarassu

Ipojuca

Itamaracá
Odebrecht Ambiental

Unidade Goiás

Lidermarc Construcões e

Saneago

Itapissuma

Jaboatão dos 
Guararapes

Moreno

Olinda

3.700.0005.528,8735PE
Odebrecht Ambiental 
Unidade Atlântico

PPP-Compesa Coleta e tratamento de esgoto 2013
Lidermarc Construcões e 
Equipamentos Ltda

23/4/2014
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Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

Águas de Santo Antônio RJ
Santo Antônio de 
Pádua

Concessão Parcial Abastecimento de Água 2004 30 9,03 40.600

Águas de Itapema
Emissão Engenharia e 
Construções Ltda

SC Itapema Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2004 25 90,27 47.595

Sanesalto Saneamento SP Salto Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 2001 20 36,00 91.200

135,30 179.395
Emissão Engenharia e 
Construções Ltda

Fontes da Serra RJ Guapimirim Concessão Parcial Abastecimento de Água 2000 30 14,07 25.972

14,07 25.972
Encomind Engenharia 
Comércio e Indústria 
Ltda*

Empresa de Saneamento 
de Nobres

MT Nobres Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1999 30 2,60 12.600

2,60 12.600

Ertel Engenharia Ltda*
Águas de Lambari 
d´Oeste

Ertel Engenharia Ltda MT Lambari d'Oeste Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. n.d. 5.431

nd 5.431
 Odebrecht Ambiental 
Unidade Cachoeiro 

ES
Cachoeiro de 
Itapemirim

Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1998 37,6 375,61 193.042

Odebrecht Ambiental 
Unidade de Capivari

Construtora Norberto 
Odebrecht S.A
CBPO Engenharia Ltda

SP Capivari
Locação de Ativos - 

Sanasa
Coleta e Tratamento de Esgoto 2007 20 153,00 60.000

Odebrecht Ambiental S.A

CONASA - Companhia 
Nacional de Saneamento 
S.A

p
CBPO Engenharia Ltda

Odebrecht Ambiental 
Unidade  Limeira

SP Limeira Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1995 44 430,22 280.096

Saneaqua Sabesp SP Mairinque Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2010 30 137,09 43.714

Odebrecht Ambiental 
Unidade  Mauá

SP Mauá Concessão Parcial
Coleta, Tratamento de  Esgoto e 

Gestão Comercial
2003 30 269,29 425.169

Odebrecht Ambiental 
Unidade  Rio Claro

Latam Water Participações 
Ltda
Lumina Resíduos Industriais 
Ltda
Construtora Norberto 
Odebrecht

SP Rio Claro PPP -Daae Coleta e Tratamento de  Esgoto 2007 30 284,58 179.903

Odebrecht Ambiental 
Unidade  Porto Ferreira

SP Porto Ferreira Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2011 30 130,57 51.999

Odebrecht Ambiental 
Unidade Santa Gertrudes

SP Santa Gertrudes Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2010 30 59,38 22.262

Odebrecht Ambiental 
Unidade Macaé

RJ Macaé PPP - Esane
Coleta, Tratamento de  Esgoto e 

Gestão Comercial
2012 30 1.202,54 58.397

                            Construtora Norberto 
Odebrecht Ambiental 
Unidade Rio das Ostras

Odebrecht S.A
CBPO Engenharia Ltda

RJ Rio das Ostras Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 2007 15 385,00 38.000

Belo Horizonte

Betim

Contagem

Ibirité

Igarapé

23/4/2014
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Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

Paulista

Recife

São Lourenço da 
Mata
Goiana

12.963,97 10.006.634

Sanarj MG Araújos Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2002 30 1,19 5.280

Águas de Bom Sucesso MG Bom Sucesso Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2002 25 3,09 16.400

Coságua MG Paraguaçu Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 5,28 17.383

9,56 39.063

Grupo Bertin S.A Águas de Itu SP Itu Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2007 30 238,63 155.028

238,63 155.028

Araucária Saneamento
Cesbe S/A Engenharia e 
Empreendimentos
Construtora Elevação Ltda

SP Campos de Jordão
Locação de 

Ativos/Sabesp
Coleta e Tratamento de Esgoto 2010 20 106,11 47.491

Sesamm 
Sabesp 
Estudos Técnicos e Projetos SP Mogi Mirim Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 2008 30 77,54 60.983

Planex Engenharia 
Ltda/Global Engenharia*

GS Inima Brasil Ltda

ETEP Ltda
Ambient SP Ribeirão Preto Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 1995 25 180,89 590.907

Sanevap
Cesbe S/A Engenharia e 
Empreendimentos
Construtora Elevação Ltda

SP
São José dos 
Campos

Locação de Ativos - 
Sabesp

Coleta e Tratamento de Esgoto 2012 20 80,37 617.106

444,91 1.316.487

Hidrosan Engenharia 
Ltda*

Águas de São Pedro da 
Cipa

MT São Pedro da Cipa Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. 0,04 3.748

0,04 3.748

Águas de Guará Latampart  S.A SP Guará Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 25 3,72 19.223

Águas de Mineiros Latampart  S.A SP Mineiros do Tietê Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1996 30 6,70 11.500

Aqua Pérola
Colinas Participações Ltda
Luiz Otávio Pontes de 
Carvalho 

SP Birigui Concessão Parcial Produção de Água 1994 15 2,37 105.811

Águas de Marília

Telar Engenharia e 
Comércio Ltda 
Paineira - 
Empreendimentos, Part. e 
Com. Ltda 
Colinas Participações Ltda 
Jamp Engenheiros 
Associados Ltda

SP Marília Concessão Parcial Produção de Água 1997 20 2,30 207.821

Latam Water 
Participações Ltda-
Uniáguas

15,09 344.355

Matéria Perfuração de 
Poços Ltda

Matéria Perfuração de 
Poços

SP Birigui Concessão Parcial Produção de Água 2003 15 3,10 30.000

3,10 30.000

23/4/2014
6

31  

Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

Águas de Santo Antônio RJ
Santo Antônio de 
Pádua

Concessão Parcial Abastecimento de Água 2004 30 9,03 40.600

Águas de Itapema
Emissão Engenharia e 
Construções Ltda

SC Itapema Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2004 25 90,27 47.595

Sanesalto Saneamento SP Salto Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 2001 20 36,00 91.200

135,30 179.395
Emissão Engenharia e 
Construções Ltda

Fontes da Serra RJ Guapimirim Concessão Parcial Abastecimento de Água 2000 30 14,07 25.972

14,07 25.972
Encomind Engenharia 
Comércio e Indústria 
Ltda*

Empresa de Saneamento 
de Nobres

MT Nobres Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1999 30 2,60 12.600

2,60 12.600

Ertel Engenharia Ltda*
Águas de Lambari 
d´Oeste

Ertel Engenharia Ltda MT Lambari d'Oeste Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. n.d. 5.431

nd 5.431
 Odebrecht Ambiental 
Unidade Cachoeiro 

ES
Cachoeiro de 
Itapemirim

Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1998 37,6 375,61 193.042

Odebrecht Ambiental 
Unidade de Capivari

Construtora Norberto 
Odebrecht S.A
CBPO Engenharia Ltda

SP Capivari
Locação de Ativos - 

Sanasa
Coleta e Tratamento de Esgoto 2007 20 153,00 60.000

Odebrecht Ambiental S.A

CONASA - Companhia 
Nacional de Saneamento 
S.A

p
CBPO Engenharia Ltda

Odebrecht Ambiental 
Unidade  Limeira

SP Limeira Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1995 44 430,22 280.096

Saneaqua Sabesp SP Mairinque Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2010 30 137,09 43.714

Odebrecht Ambiental 
Unidade  Mauá

SP Mauá Concessão Parcial
Coleta, Tratamento de  Esgoto e 

Gestão Comercial
2003 30 269,29 425.169

Odebrecht Ambiental 
Unidade  Rio Claro

Latam Water Participações 
Ltda
Lumina Resíduos Industriais 
Ltda
Construtora Norberto 
Odebrecht

SP Rio Claro PPP -Daae Coleta e Tratamento de  Esgoto 2007 30 284,58 179.903

Odebrecht Ambiental 
Unidade  Porto Ferreira

SP Porto Ferreira Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2011 30 130,57 51.999

Odebrecht Ambiental 
Unidade Santa Gertrudes

SP Santa Gertrudes Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2010 30 59,38 22.262

Odebrecht Ambiental 
Unidade Macaé

RJ Macaé PPP - Esane
Coleta, Tratamento de  Esgoto e 

Gestão Comercial
2012 30 1.202,54 58.397

                            Construtora Norberto 
Odebrecht Ambiental 
Unidade Rio das Ostras

Odebrecht S.A
CBPO Engenharia Ltda

RJ Rio das Ostras Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 2007 15 385,00 38.000

Belo Horizonte

Betim

Contagem

Ibirité

Igarapé

23/4/2014
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Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

Águas de Arenápolis MT Arenápolis Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. n.d. 10.169

Águas de Juscimera MT Juscimera Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. n.d. 12.887

nd 23.056

Samar SP Araçatuba Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 274,29 178.077

Sanear SP Araçatuba Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 1996 15 16,00 140.906

290,29 178.077
Construtora Pereira  
Campanha Ltda*

 Águas de Juara MT Juara Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. 8,00 26.145

8,00 26.145
Construtora Premier Ltda*

Águas de Canaã
Nortão Materiais de 
Construção Ltda 

MT Canaã do Norte Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2009 30 15,88 6.817

15,88 6.817

Águas de Matupá MT Matupá Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 30 9,23 13.800

Águas de Guarantã MT Guarantã do Norte Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 30 16,73 28.000

Águas de Novo Progresso PA Novo Progresso Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2003 30 5,00 18.360

OAS Soluções Ambientais 
S.A

Perenge Engenharia e 
Concessões Ltda

Nascimento Engenharia e 
Comércio Ltda*

g
30,96 60.160

Águas do Paraíba Preservar Participações S.A RJ
Campos dos 
Goytacazes

Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1996 39 353,76 426.500

Águas de Niterói Preservar Participações S.A RJ Niterói Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1997 43 449,18 491.807

Águas do Imperador Preservar Participações S.A RJ Petrópolis Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1997 45 244,80 271.400

Águas de Nova Friburgo RJ Nova Friburgo Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1999 40 153,43 150.500

Águas de Agulhas Negras RJ Resende Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2007 30 136,33 116.000

Araruama

Silva Jardim

Saquarema

Águas de Araçoaiaba

Developer S.A
Queiroz Galvão 
Participações-Concessões 
S.A
Trana Construções Ltda
Construtora Cowan S.A

SP Araçoaiba da Serra Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2009 30 30,06 23.420

Águas de Votorantim
SGA - Sistema de Gestão 
Ambiental Ltda 

SP Votorantim Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 90,83 106.630

Águas de Esmeralda
DH Perfuração de Poços 
Ltda

SP Ourinhos Concessão Parcial Produção de Água 1996 15 1,12 15.000

195.150241,90RJPreservar Participações S.A
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
Águas de Juturnaíba

Saneamento Ambiental 
Águas do Brasil S.A - 
SAAB

1997 40Concessão Plena

Sanej SP Jaú Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 2000 20 27,00 133.900

21/5/2014
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Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

Manaus Ambiental 
SOLVI - Participações em 
Projetos de Saneamento 
Ltda

AM Manaus Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2000 30 903,42 1.816.589

2.631,83 3.746.896

Saneamento Ambiental 
Águas do Brasil 
S.A/Odebrecht Ambiental

Odebrecht Ambiental 
Unidade Águas 5

RJ Rio de Janeiro Concessão Parcial
Tratamento de Esgoto e Gestão 

Comercial
2012 30 2.552,00 681.107

2.552,00 681.107
SGA - Sistema de Gestão 
Ambiental Ltda Águas de Mandaguahy

Empresa Tejofran de 
Saneamento e Serviços 
Ltda

SP Jaú Concessão Parcial Produção de Água 1995 20 33,70 39.312

33,70 39.312
SOLVI - Participações em 
Projetos de Saneamento 
Ltda

São Gabriel Saneamento 
Vega Engenharia Ambiental 
Ltda
GMEC Projetos e Obras

RS São Gabriel Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 106,09 52.700

106,09 52.700
Empresa Tejofran de 
S t S i

Companhia de
Augusto Velloso Engenharia 
S A SP J di í C ã P i l T t t d E t 1996 30 204 24 382 312Saneamento e Serviços 

Ltda

p
Saneamento de Jundiaí

S.A 
Construtora Coveg Ltda

SP Jundiaí Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 1996 30 204,24 382.312

204,24 382.312

Setae - Nova Xavantina MT Nova Xavantina Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. n.d. 15.800

Setae - Novo São 
Joaquim

MT Novo São Joaquim Concessão Parcial Abastecimento de Água 2001 n.d. 0,70 3.800

Setae - Campinápolis MT Campinápolis Concessão Parcial Abastecimento de Água 2001 n.d. 8,00 4.146

8,70 23.746

Sonel Engenharia Ltda*
Consórcio Serra 
Ambiental

Construtora Aterpa M. 
Martins Ltda
Mauá Participações 
Estruturadas S.A

ES Serra PPP-Cesan Coleta e Tratamento de Esgoto 2013 30 409,00 ND

409,00 0

ND Águas de Itauba ND MT Itaúba Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 30 ND 3.639

0,00 3.639

Total 28.082,51 27.056.752
* O Grupo Controlador e suas controladas não são afiliados/associados ABCON e/ou SINDCON

SETAE - Serviço de 
Tratamento de Água e 
Esgoto Ltda*

28/4/2014
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Grupo Controlador Concessonária Outros Acionistas UF Município(s) Modalidade Serviço 
Assinatura do 
Contrato (Ano)

Prazo 
(Anos)

Investimento 
Comprometido 

R$/Milhões

População 
Atendida

Águas de Arenápolis MT Arenápolis Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. n.d. 10.169

Águas de Juscimera MT Juscimera Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. n.d. 12.887

nd 23.056

Samar SP Araçatuba Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 15 274,29 178.077

Sanear SP Araçatuba Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 1996 30 16,00 140.906

290,29 178.077
Construtora Pereira  
Campanha Ltda*

 Águas de Juara MT Juara Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 n.d. 8,00 26.145

8,00 26.145
Construtora Premier Ltda*

Águas de Canaã
Nortão Materiais de 
Construção Ltda 

MT Canaã do Norte Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2009 30 15,88 6.817

15,88 6.817

Águas de Matupá MT Matupá Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 30 9,23 13.800

Águas de Guarantã MT Guarantã do Norte Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2001 30 16,73 28.000

Águas de Novo Progresso PA Novo Progresso Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2003 30 5,00 18.360

OAS Soluções Ambientais 
S.A

Perenge Engenharia e 
Concessões Ltda

Nascimento Engenharia e 
Comércio Ltda*

g
30,96 60.160

Águas do Paraíba Preservar Participações S.A RJ
Campos dos 
Goytacazes

Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1996 39 353,76 426.500

Águas de Niterói Preservar Participações S.A RJ Niterói Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1997 43 449,18 491.807

Águas do Imperador Preservar Participações S.A RJ Petrópolis Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1997 45 244,80 271.400

Águas de Nova Friburgo RJ Nova Friburgo Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
1999 40 153,43 150.500

Águas de Agulhas Negras RJ Resende Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2007 30 136,33 116.000

Araruama

Silva Jardim

Saquarema

Águas de Araçoaiaba

Developer S.A
Queiroz Galvão 
Participações-Concessões 
S.A
Trana Construções Ltda
Construtora Cowan S.A

SP Araçoaiba da Serra Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2009 30 30,06 23.420

Águas de Votorantim
SGA - Sistema de Gestão 
Ambiental Ltda 

SP Votorantim Concessão Plena
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
2012 30 90,83 106.630

Águas de Esmeralda
DH Perfuração de Poços 
Ltda

SP Ourinhos Concessão Parcial Produção de Água 1996 15 1,12 15.000

195.150241,90
Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário
RJPreservar Participações S.AÁguas de Juturnaíba

Saneamento Ambiental 
Águas do Brasil S.A - 
SAAB

1997 40Concessão Plena

Sanej SP Jaú Concessão Parcial Tratamento de Esgoto 2000 20 27,00 133.900

23/4/2014
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  INICIATIvA PRIvADA 
E OS 
  INDICADORES DE gESTãO 



co-gerencial das empresas, todas elas voltadas para 
a meritocracia e excelência na gestão e na presta-
ção dos serviços.

A ABCON e o SINDCON esperam, desta forma, 
contribuir com agentes reguladores, autoridades, ad-
ministradores públicos, técnicos e especialistas em 
saúde pública, sindicatos, usuários, imprensa, o mer-
cado e a sociedade civil, fornecendo informações de 
qualidade e monitorando o desempenho das empre-
sas privadas nos seus municípios de atuação.

A primeira coleta de dados dentro do sistema SPRIS 
teve como referência o ano de 2012, acompanhan-
do a agenda do SNIS. Porém, nosso objetivo é es-
treitar o tempo entre a produção da informação pelos 
operadores privados e a coleta SPRIS, de forma a 
fortalecer e estimular a produção das informações 
nas operações. 

Das 92 operações privadas com atividades opera-
cionais ativas no ano de 2012, 75 participaram da 
coleta de dados. Destas, 54 concessões plenas ope-
ram serviços de abastecimento de água e esgotamen-
to sanitário; 6 concessões parciais operam apenas 
serviços de água, sendo 4 responsáveis pela produ-
ção e 2 responsáveis pela produção e distribuição; e 
15 operam apenas serviços de esgotamento sanitário, 
sendo 5 responsáveis por coleta e tratamento e 10 
apenas tratamento.

Parte do resultado preliminar do SPRIS será apre-
sentada a seguir, com breves comparativos históricos 
nos casos em que encontramos dados disponíveis dos 
anos anteriores.  

INICIATIvA PRIvADA E OS  
   InDICADores De Gestão

Frente a um cenário promissor de crescimento de mo-
delos e ações de cooperação para a prestação dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário no país, faz-se necessário consolidar e for-
talecer instrumentos e ferramentas que traduzam os 
reais impactos do segmento privado no setor, e sejam 
capazes de indicar os melhores caminhos para o cum-
primento de nossos compromissos atuais e futuros. 

Considerando as especificidades e os diferenciais dos 
serviços realizados pelas empresas privadas no país, 
este Panorama apresenta alguns indicadores do setor 
com o objetivo de evidenciar o desempenho das em-
presas privadas, consolidados no sPrIs - sistema de In-
formações do segmento Privado do setor saneamento.  

Com o intuito de aprimorar o Banco de Dados da 
ABCON e SINDCON desenvolvido desde 2001, o 
SPRIS nasce do trabalho dos profissionais das empresas 
associadas, reunindo os principais indicadores do setor 
oriundos do SNIS – Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento, sistema coordenado pela Secreta-
ria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério 
das Cidades, somados a indicadores complementares 
construídos pelas Comissões Temáticas do SINDCON.

Além de aproximar os indicadores do real desempe-
nho das empresas privadas no setor de saneamento, o 
SPRIS tem como objetivo identificar os graus de influên-
cia das atividades do segmento privado nos indicado-
res do setor, estabelecendo métricas para apresentar 
os Indicadores de Cooperação. 

Os resultados do SPRIS também são utilizados 
como balizadores para avaliar o desempenho técni-
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Cobertura dos serviços
O SPRIS apontou altos índi-

ces de Atendimento por redes 
de Água nas áreas urbanas 
dos municípios atendidos por 
contratos de concessão plena 
ou outras modalidades, cujas 
metas envolvem o serviço de 
abastecimento urbano. A mé-
dia das concessionárias avalia-
das em 2012 foi de 97% de 
atendimento. A média é com-
posta por 84% de operadoras 
que alcançaram a universali-
zação do atendimento e 16% 
com índices superiores a 89%. 

Para alcançar e manter os 
elevados índices de atendimen-
to de água, as empresas apre-
sentaram uma média de 5% de 
crescimento dos números de li-
gações em 2012, crescimento 
acima da média de 3,1% do 
setor, segundo SNIS 2011.  

Destacam-se aí as concessio-
nárias dos municípios de Santo 
Antônio de Pádua (RJ), que apre-
sentou um crescimento de 30% 
no número de ligações de água em 2012, Águas de 
Novo Progresso (MT), com 16%, e a microrregional 
Prolagos( RJ), com um aumento de 14% das ligações.

O Índice de Coleta de esgoto apresentou uma mé-
dia de 56%, com grandes variações entres as con-
cessionárias. Das 61 concessões avaliadas, 35% 
possuem índices de coleta de esgoto igual ou maior 
do que 80%. 

Das concessões que possuem o serviço de coleta 
de esgoto universalizado, ou seja, índices de 100%, 

em 2012, destacam-se: Jundiaí, Niterói e Petrópolis  
(concessões maduras que atuam há mais de 15 anos 
no município), seguidas por Matão com 11 anos e 
Mirassol com 6 anos. 

Das 52 concessões que forneceram a informação 
sobre o número de ligações de esgoto em dezembro 
de 2012, o índice médio de crescimento de liga-
ções entre o ano referência e o ano anterior foi de 
5%, sendo que em quatro municípios da região Sul 
esta média sobe para 31%.   
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Em relação ao Índice de Tra-
tamento de Esgoto, calculado 
sobre a água consumida das 
operações avaliadas, atingiu a 
média de 53% em 2012. Segun-
do o SNIS, em 2011 o desempe-
nho das empresas privadas sobre 
este indicador foi de 49,8%, e a 
média do país 37,5%. 

Das 67 concessionárias avalia-
das, 34% (ou 23) apresentaram 
índices superiores à média. Cabe 
destacar a evolução do índice 
em municípios com a presença 
de algumas concessões maduras 
(10 a 18 anos).



eficiência dos 
serviços
Índice de macromedição (%)

A média resultante do SPRIS 
para o índice de macromedição 
em 2012 foi de 74%. 

Das 55 operações avaliadas, 
55% possuem seus volumes de 
água disponibilizados para distri-
buição medidos por macromedi-
dores na saída de suas estações 
de tratamento de água, unidades 
de tratamento simplificadas e po-
ços, sendo que 49% apresentam 
índices maiores do que 90%. Os 
demais 45% das operações ava-
liadas não possuem tal prática.

Perdas na Distribuição (%)

A média do índice de perdas na distri-
buição em 2012 foi de 39,8%. Das 55 
operações participantes, 26 apresentaram 
indicadores melhores que a média. Desta-
cam-se os municípios de Mineiros do Tietê, 
com índice de 16,7%, e Palestina, com 
17,3%, ambos no estado de São Paulo.

Segundo o SNIS, em 2005 o índice de 
perdas de distribuição dos operadores pri-
vados era de 46,9%, o que demonstra uma 
melhora de 1 ponto percentual ao ano. 

Um caso emblemático de esforço con-
centrado para reduzir as perdas refere-se 
à concessionária Manaus Ambiental, que 
conseguiu em oito anos reduzir 22,5 pon-
tos percentuais nas perdas.
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Perdas de 
Faturamento (%)

Em 2012, a mé-
dia das perdas de 
faturamento nas 55 
operações avalia-
das foi de 33,6%. 
Segundo o SNIS, 
em 2005 as opera-
ções do segmento 
privado apresenta-
vam um índice de 
51,6%, o que de-
monstra uma redu-
ção de 2,6 pontos 
percentuais ao ano. 

Cabe ressaltar 
que 53% das opera-
ções apresentaram 
índices abaixo da 
média de 33,6% e 
15% apresentaram 
índices considera-
dos ótimos para o 
setor, com perdas de faturamento entre 0 e 14%. 

renovação do Parque de hidrômetros

Com vistas a avaliar a manutenção do parque de 
hidrômetros das concessionárias, o índice criado 
pelo SINDCON traz o percentual de ligações ati-
vas providas de hidrômetros com idade inferior a 
5 anos, tempo recomendado pelo INMETRO para 
troca do equipamento. 

Devido à novidade da informação solicitada, apenas 
16 operadores responderam à solicitação. Entre eles 
a média de renovação do parque de hidrômetros foi 
de 75%. Destacam-se Águas de Guariroba (MS), com 
100%, e Águas de Niterói com 93% de renovação. 

Planos municipais de saneamento e regulação

Dentre o universo de 74 respondentes, pode-se afir-
mar que apenas 39% das concessões atuam em muni-
cípios que possuem Planos Municipais de Saneamento. 
O  índice melhora sensivelmente quando se refere aos 
municípios que possuem os serviços regulados, isto é, 
com a presença da Agência Reguladora, seja ela Mu-
nicipal ou Estadual, chegando a 57%.

tarifa média Praticada pelos operadores Públicos e 
Privados (tmP)/r$/m³

A tarifa média relaciona a receita operacional direta 
(água e esgoto) com o volume total faturado (água e 
esgoto). A série histórica de oito anos mostra que em 
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apenas três deles a Tarifa 
Média do Segmento Priva-
do se mostrou maior que a 
média do grupo dos pres-
tadores regionais (CEBS). 
Cabe ressaltar que as em-
presas privadas não rece-
bem recursos a fundo per-
dido para a realização dos 
seus investimentos; assim, 
a receita tarifária subsidia 
também o pagamento dos 
financiamentos, além de fi-
nanciar todas as atividades 
operacionais e contratuais. 
Esta situação evidencia a 
capacidade de gestão e 
contradiz velhas opiniões 
sobre o mito tarifário. 

margem da Despesa de exploração (%)

A margem da despesa de exploração 
relaciona as despesas realizadas para 
exploração dos serviços com as receitas 
obtidas através da aplicação de tarifas. 
O SPRIS avaliou 57 concessões  que atin-
giram a média de 54%. Observando a 
variação da média em função do tempo 
de concessão, notamos a concentração de 
maior margem da despesa de exploração 
nos primeiros cinco anos, onde, geralmen-
te, concentram-se os maiores investimentos 
em infraestrutura. A tendência é de redução 
da margem com a evolução da concessão. 
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Investimentos por ligação de 
Água + esgoto (r$/ligação)

O resultado do SPRIS apon-
tou uma média dos valores 
investidos nas operações pri-
vadas em 2012, em cada 
ligação de água e esgoto, 
de R$173,27, valor expres-
sivo frente ao histórico do 
indicador, segundo dados 
do SNIS. O segmento pri-
vado tem demonstrado ca-
pacidade de investimentos, 
de captação de recursos e 
de execução. O indicador 
demonstra a consistência e 
perenidade dos investimentos 
ao longo da série histórica.  

margem da Despesa com Pessoal Próprio (%)

Nas 66 concessões avaliadas, a margem da despe-
sa com pessoal próprio em 2012 foi de 21%. Esta mé-
dia está abaixo do resultado apresentado pelo segmen-
to privado em 2011, segundo SNIS, onde a margem 
foi de 25%, já abaixo do resultado apresentado pelos 
prestadores regionais (CESBs) no mesmo ano, de 52%. 

Ainda em relação ao pessoal próprio, temos que 
para o ano de 2012, a média de produtividade 
foi de 1,9 funcionário próprio para cada mil liga-
ções de água.

Estes são alguns exemplos que o setor privado de-
seja mostrar em seu primeiro ano de consolidação de 
suas informações de gestão, contribuindo para am-
pliar o diálogo entre os segmentos público e privado. 
Também faz parte do seu papel colocar em prática 
os fundamentos de gestão que garantem a eficiência: 
a geração de informações, a transparência e a pres-
tação de contas para todas as partes interessadas. 
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Indicadores de Cooperação

Conforme exposto em capítulos anteriores, o seg-
mento privado possui diversos modelos de coopera-
ção estabelecidos segundo demanda dos parceiros 
públicos. Nota-se um grande crescimento de muni-
cípios envolvidos em contratos que definem como 
objeto serviços específicos, geralmente aqueles que 
apresentam os menores indicadores de desempenho.

Neste contexto, tornou-se um desafio para o segmen-
to privado medir o impacto de suas atividades no de-
sempenho dos municípios beneficiados. Por isso, uma 
forma alternativa tem sido investigada pelo SINDCON, 
por meio dos indicadores de cooperação. A construção 
e as possíveis aplicações destes indicadores têm sido 
experimentadas em diferentes bases de dados.

Para exemplificar, em formato preliminar, trazemos os 
indicadores de cooperação do segmento privado no 
Ranking do Instituto Trata Brasil 2011, com a análise de 
quatro municípios que possuem a presença de empresas 
privadas e ocupam posições de destaque.

O Ranking é composto por informações mu-
nicipais do Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento – SNIS. A nota do Ranking 
é composta por três grupos de indicadores. O 
primeiro refere-se a indicadores sobre o nível de 
cobertura e corresponde a 60% da nota total 
(nota máxima 1 para abastecimento de água, 
2,5 para coleta de esgoto e 2,5 para tratamen-
to de esgoto). O segundo refere-se a indicado-
res de melhora da cobertura e o terceiro ao nível 
de eficiência, correspondendo a 25% e 15% da 
nota total, respectivamente.

Os municípios de Jundiaí, 2º colocado, e Ri-
beirão Preto, 9º colocado, possuem contratos de 
concessão parcial com empresas privadas, que 
estão responsáveis pelo serviço de tratamento de 
esgoto de ambos os municípios. Considerando 
os referidos pesos de cada grupo de indicadores 

para cálculo da nota total do ranking, o grau de co-
operação do segmento privado nestes dois municípios 
foi de aproximadamente 27%. Não foram considerados 
dados de investimento e arrecadação. 

Com a evolução do SPRIS e o estudo das possibili-
dades para identificação de Indicadores de Coopera-
ção, o segmento privado poderá avaliar os impactos 
de sua participação no desempenho dos municípios 
beneficiados. Além disso, caracteriza-se como um ins-
trumento de gestão que fortalecerá ações da ABCON 
e do SINDCON, bem como de seus associados, por 
meio de monitoramento, avaliação e definição de es-
tratégias que contribuam efetivamente com as grandes 
metas postas para o setor.

 Desta forma, reforçamos nosso entendimento de 
que a cooperação é o caminho para o acesso uni-
versal aos serviços de saneamento. Os esforços para 
aproximar este conceito das práticas de gestão são 
o nosso desafio.
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    INICIATIvAS DE SuCESSO:
PRESENçA DA INICIATIvA PRIvADA 
       NO SANEAMENTO 



Presença da Iniciativa Privada no saneamento
INICIATIvAS DE SuCESSO  
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experiências bem-sucedidas em 
diferentes áreas 

Os cases apresentados neste Panorama de-
monstram, em diversos níveis, o diferencial 
do segmento privado em importantes áreas 
relativas às concessões de saneamento.

O leitor encontrará a seguir exemplos de 
experiências bem-sucedidas em cada um dos 
cinco eixos: 

n	gestão 

n	Inovação

n	Investimento e Regulação

n	Modelos de Parceria para Prestação de  
 Serviços

n	Sustentabilidade

Os cases retratam realidades que desmistifi-
cam a participação privada no saneamento, 
e comprovam a garantia e a segurança de 
cumprimento das metas contratadas, carac-
terísticas naturalmente incorporadas ao perfil 
das operações privadas, uma vez que estas 
seguem projetos estruturados, com metas defi-
nidas em contrato e plano de investimento de-
terminado previamente e executado de acor-
do com as demandas do Poder Concedente e 
da população envolvida.
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GESTÃO

em 2006 para cerca de 20% em 2014 – uma das 
melhores médias em relação às capitais brasileiras, 
segundo dados históricos do SNIS. A iniciativa trouxe 
benefícios para o sistema como um todo: reduziu cus-
tos operacionais, proporcionou eficiência energética 
e melhorou a qualidade dos serviços prestados aos 
usuários, além de contribuir para a conservação dos 
recursos hídricos da região.  

Em outra cidade importante do país, a concessionária 
manaus Ambiental, até então um caso emblemático de 
perdas físicas e comerciais de água nos sistemas, em-
preendeu a partir de maio de 2012 iniciativas voltadas 
para a melhoria da gestão.

O Programa de Redução de Perdas da Manaus Am-
biental demandou, em sua primeira fase, R$ 23 mi-
lhões de investimento. Os recursos foram aplicados na 

Eficiência e qualidade de produtos e serviços são 
dois dos mais evidentes atributos de uma boa gestão. 
No saneamento, essas qualidades tornam-se ainda 
mais imprescindíveis, em um cenário de recursos natu-
rais e econômicos limitados.

A necessidade de investir em uma gestão eficiente 
para acelerar a universalização do saneamento foi 
comprovada em pesquisa realizada pelo SINDCON 
durante o Congresso e Feira Internacional de Tecnolo-
gias de Saneamento Ambiental, promovidos pela ABES 
(Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-
biental), em Goiânia, em 2013.

Para compor a pesquisa, o SINDCON ouviu 234 
pessoas, a maioria profissionais de empresas públicas 
e privadas de saneamento. No total, 28% dos partici-
pantes mencionaram a gestão eficiente como respos-
ta à questão “o que falta para acelerar 
a universalização dos serviços de água 
e esgoto no Brasil?”, sendo o item mais 
citado, seguido de interesse político (20% 
dos entrevistados), investimento (19%), ino-
vação tecnológica (11%), regulação (8%) e 
interesse da população e parceria público-
-privado (ambos com 7%).

A iniciativa privada, por sua natureza, 
busca a gestão eficiente e consequente  re-
sultado financeiro de suas operações. Há 
muitos casos que merecem ser lembrados 
nessa área. Selecionamos alguns deles 
para esta edição: 

O Programa de Redução de Perdas 
(PRP) da concessionária Águas Guari-
roba, reduziu em Campo Grande (MS) 
o índice de perdas no sistema de abas-
tecimento de água da cidade de 56% 

Manutenção em válvula redutora de pressão, realizada pela Águas Guariroba



substituição de 8,1 km de rede, 52 mil substituições e 
instalações de hidrômetros nas mais diversas áreas da 
capital amazonense, aquisição de painéis e equipa-
mentos para automação do sistema de distribuição e 
produção de água e a aquisição de 58 motocicletas 
para o combate à fraude e fiscalização.

O Projeto Serviços, que concorre neste ano ao 
Prêmio Qualidade Amazonas (PQA), complementa 
as iniciativas de gestão da concessionária. Voltado 
para a gestão e incentivo de fornecedores, e tendo 
como meta a redução de tempo de serviço, o projeto 
marcou uma nova fase para a concessionária, con-
tribuindo de maneira significativa para que a empre-
sa pudesse superar os grandes desafios enfrentados 
pela operação, como o abastecimento regular e a 
conscientização junto à população sobre a necessi-
dade de uma nova cultura em relação à utilização da 
água e do tratamento do esgoto. 

Com essas iniciativas, a concessionária conseguiu 
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reduzir o índice de perdas, que chegava a 70%, para 
o atual nível de 48%.

Na uniáguas, o foco da gestão está na operação de 
concessões em pequenos municípios. Atualmente a em-
presa possui contrato em cinco cidades de pequeno por-
te, quebrando o paradigma de que o segmento privado 
não atende municípios com menos de 50 mil habitantes.

A parceria com a iniciativa privada é marcante neste 
nicho. Os municípios menores, em geral, têm dificulda-
des de elaborar seus planos e operação de saneamento 
pela indisponibilidade de recursos financeiros, limitação 
de qualificação profissional e capacidade técnica. Ao 
disponibilizar sua expertise técnica e capacidade finan-
ceira, a iniciativa privada contribui para atender às exi-
gências específicas dos pequenos municípios, desde a 
regulação, passando pelos serviços propriamente ditos 
de água e esgoto, tecnologia, tarifas adequadas, de-
senvolvimento de ações sustentáveis, respeito ao meio 
ambiente e foco na satisfação do usuário.



O processo começa a partir de um tratamento pre-
liminar, passando por sistemas que retêm os materiais 
sólidos de maiores diâmetros. Após essa etapa, os 
efluentes são direcionados para o tratamento biológico, 
fase em que acontece a remoção de nitrogênio, fósforo 
e matéria orgânica, por meio de processos anóxicos 
e aeróbios. Os efluentes, então, são bombeados para 
módulos de membranas de ultrafiltração. Com poros de 
0,05 micron, essas membranas são responsáveis por 
reter os sólidos e bactérias restantes.

A GS Inima em Campos do Jordão aplicou tecnolo-
gia de ponta, que combina lodos ativados e membra-
nas filtrantes, capazes de devolver ao meio ambiente 
um efluente de alta qualidade, que pode ser utilizado 
como água de reuso. Outro benefício deste processo é 
a contribuição para a despoluição de importantes cur-
sos d’água que atravessam o município, como os rios 
Capivari e Sapucaí-Guaçu.

Os investimentos da GS Inima neste sistema somam R$ 
114 milhões - sendo que para a tecnologia das mem-
branas foram investidos R$ 22,5 milhões.

A inovação tecnológica corresponde a um dos maio-
res diferenciais da iniciativa privada no saneamento. 
Há muitos casos de pioneirismo nesta área, como o da 
concessionária Ambient Serviços Ambientais, do Grupo 
Gs Inima, responsável pelo tratamento de esgoto de 
Ribeirão Preto (SP), que foi a primeira a adotar a gera-
ção de energia elétrica para autoconsumo por meio da 
utilização do biogás como combustível.

A estação de tratamento de esgoto é dotada de um 
sistema de lodos ativados com digestão anaeróbia, e é 
justamente nesta digestão que é produzido o biogás. 
Este é composto por aproximadamente 60% de meta-
no, um gás com grande poder calorífico. Até o ano 
de 2011, o biogás gerado no processo era queimado 
em “flaire”. A tecnologia atualmente aplicada utiliza 
dois motogeradores com capacidade individual de 
752 Kwh, compostos de Motor ciclo Otto de 4 tempos, 
com 16 cilindros, sistema de lubrificação e sistema de 
refrigeração de motor, além de um gerador e um trans-
formador de 2.000 Kw.

Toda a geração é utilizada na própria planta, redu-
zindo a compra de energia elétrica da concessionária 
em aproximadamente 60%. Estima-se que em cinco 
anos o investimento esteja amortizado. No sistema atu-
al, não é realizada a limpeza do gás, uma vez que as 
análises de sua composição apresentam baixas taxas 
de ácido sulfídrico, sendo necessárias apenas a sua 
desumidificação e pressurização.

A GS Inima projeta investimentos de R$ 6,6 milhões 
em 2014, R$ 22,8 milhões em 2015 e R$ 15 milhões 
em 2021 nesta concessionária, dos quais R$ 141,2 
milhões já foram concretizados.

Outra tecnologia em que operadores privados são 
pioneiros no Brasil é a de membranas de ultrafiltração, 
como a já adotada pela GS Inima em sua concessioná-
ria Araucária, em Campos do Jordão (SP).  

INOVAÇÃO

ETE Ribeirão Preto, que utiliza biogás como combustível
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A concessionária Águas do Imperador, em Petrópolis 
(RJ), utiliza a tecnologia de biodigestores para o trata-
mento de esgotos, que tem como produto final efluente 
tratado e biogás. O biodigestor não consome energia 
elétrica, além de ter um custo de implantação cinco ve-
zes menor que o de uma ETE. 

Para a construção dos sete biodigestores existentes 
foram investidos cerca de R$ 600 mil. Garrafas PET 
e pneus são colocados no interior dos tanques como 
material filtrante. 

A divulgação é feita na mídia local e nacional. Os bio-
digestores também foram divulgados na França e Alema-
nha, além da visita de comitivas de Marrocos e Angola.   

Na construção e manutenção dos biodigestores estão 
envolvidos quatro colaboradores de Águas do Impera-
dor e 13 profissionais da construção civil (empreiteiros).

Atualmente os biodigestores tratam os esgotos de 

aproximadamente 6 mil habitantes, num total de 720 
mil litros por dia, sem custo para os beneficiados.

O biogás resultante do biodigestor é destinado para 
escolas, creches ou moradores do entorno.  

A concessionária Águas do Imperador possui atualmen-
te sete biodigestores, e o plano de expansão contempla 
a construção de mais dez equipamentos, um já em an-
damento, em áreas prioritárias indicadas pela prefeitura. 

Sem os biodigestores seria praticamente impossí-
vel tratar o esgoto das regiões onde estão instalados, 
devido à distância e à topografia acidentada, o que 
praticamente impossibilita adução desses efluentes para 
grandes estações.

Milhares de pneus e garrafas PET, materiais altamente 
poluentes, são reaproveitados nos filtros dos biodiges-
tores, e o esgoto, antes lançado in natura, retorna aos 
rios com redução de até 85% da carga orgânica inicial.

Tecnologia de biodigestores para tratamento de esgoto, adotada pela concessionária Águas do Imperador
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tecnologia atrai interesse de outros países
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O processo de compostagem para tratamento do lodo 
ocorre em sua maior parte na ETE Ponte dos Leites. A 
redução da disposição final sem tratamento obtida com 
o sistema foi de 90%.

Sem o processo de compostagem, a concessionária 
estaria destinando uma média de 40 toneladas por mês; 
com o processo, a média de material destinado é de 
apenas 3 a 4 toneladas por mês. O custo para disposi-
ção no aterro é de R$ 90,00 por tonelada.

A concessionária Samar transformou Araçatuba na 
primeira cidade não ribeirinha do estado de São Pau-
lo a captar água diretamente do Tietê para abasteci-
mento público. 

O bombeamento das águas do rio é solução am-
bientalmente sustentável para reduzir a sobrecarga do 
ribeirão Baguaçu, hoje responsável por 70% do abaste-
cimento da cidade. 

A ETA Tietê tem capacidade de tratar até 300 litros 
de água por segundo. Em sua primeira fase, beneficia 
diretamente 50 mil habitantes, em mais de 30 bairros 
de Araçatuba. O sistema de tratamento é o de flotofil-
tração, considerado uma alternativa de tratamento de 
água moderno, compacto e eficaz. Ele é recomendado 
para tratar água bruta com baixa turbidez e eventual 
presença de algas. Apenas 20 instalações operam no 
Brasil atualmente neste sistema.

Soluções Alternativas e Resíduos Sólidos
A Companhia Saneamento de Jundiaí (CSJ) implan-

tou em 2000 o programa para reciclagem do lodo de 
esgoto e seu uso na agricultura, em parceria com a Tera 
Ambiental. O sistema produz 1.900 toneladas por mês 
de composto orgânico, a maior parte doada para uso 
como fertilizante. Em 2013, apenas cerca de 6% da 
produção foi comercializada. Há esforços para melho-
rar e padronizar aspectos físico e químico do produto, 
bem como testes em campo visando a comprovação de 
resultados e, com isso, aumento da comercialização.

Em 2009 foi licenciada uma planta de compostagem 
junto à Cetesb para transformação de todo o lodo da ETE 
gerado pela CSJ em produto “Fertilizante Orgânico Com-
posto Classe D”, utilizado em diversas culturas. Trata-se de 
alternativa ambiental correta, segura e definitiva, que aten-
de à nova Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ao 
transformar resíduo em produto útil a outros segmentos. O 
investimento até agora no processo é de R$ 5,8 milhões.

Para transformar todos seus resíduos de poda das we-
tlands (áreas alagadas ou úmidas) e jardins em compos-
to orgânico, a Águas de Juturnaíba implantou em 2013 
um sistema de compostagem de lodo com resíduos de 
wetland para produção de biocomposto. Assim, con-
seguiu reduzir descartes de lixo nos aterros sanitários, 
diminuindo o custo financeiro e ambiental, além de, no 
futuro, receber os lodos das ETE’s e gerar renda com a 
venda do composto orgânico. 

Uma ETE com sistema wetland que tenha capacidade 
para tratar 200 litros por segundo apresenta baixíssima emis- 
são de lixo, uma vez que somente os resíduos de gradea-
mento e caixa de gordura são direcionados para os aterros. 

Durante o processo, além da poda do gramado e das 
árvores, os resíduos retirados das wetlands são levados 
para a compostagem, onde se obtém uma redução em 
volume de cerca de 70%, graças ao controle da umi-
dade, da temperatura e do revolver das leiras em um 
determinado tempo pré-estabelecido.

Ação de reciclagem do lodo de esgoto, 
realizada pela concessionária CSJ
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INVESTIMENTO E REGULAÇÃO

A iniciativa privada possui a capacidade de formatar 
projetos financeiros que reduzem significativamente o tem-
po para o início das obras previstas em uma concessão. 
É o caso, por exemplo, da Araucária saneamento s.A, 
que opera no município de Campos de Jordão. 

A Araucária tem como acionistas a GS Inima Brasil 
(51%), Cesbe Engenharia (30%) e Construtora Elevação 
(19%). Seu objeto social é a execução das obras de im-
plantação de coletores tronco, estações elevatórias de es-
gotos, linhas de recalques, interceptores, interligações das 
redes existentes aos coletores troncos, ligações domiciliares 
de esgotos, estação de tratamento de esgoto e emissário fi-
nal do sistema de esgotos sanitários do município de Cam-
pos do Jordão, incluindo a operação assistida e a posterior 
locação do sistema à Sabesp por 20 anos. O valor dos 
investimentos no contrato soma cerca de  R$ 115 milhões 
e o prazo de execução das obras é de 24 meses. 

Para fazer frente aos investimentos necessários e aten-
der as exigências do contrato de locação firmado com 
a Sabesp, foi estruturada uma captação de R$ 95 mi-
lhões, sendo o restante através de capital próprio.

A Araucária, em conjunto com os acionistas, optou 
pela emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, para distribuição pública com esforços restri-
tos, onde o debenturista foi o Fundo de Investimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS). 

A emissão foi concluída dentro de um prazo de 12 
meses, durante o qual foi desembolsado – em uma 
conta bloqueada, porém remunerada – o valor total da 
emissão. A movimentação dessa conta está condiciona-
da à apresentação de relatórios mensais da auditoria 
de engenharia, em que é demonstrado e comprovado o 
avanço físico e financeiro do projeto.

As garantias são exigidas de acordo com uma avalia-
ção da área de Risco e Compliance dos debenturistas e 
do rating atribuído pela Agência de Rating.

Aditivos permitem ampliação de 
investimentos

A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Bá-
sico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) assinou, 
em março de 2013, termo aditivo ao contrato de con-
cessão da Águas de Juturnaíba, que permitirá à conces-
sionária investir cerca de R$ 12 milhões em obras de sa-
neamento básico. Por meio de parceria entre o governo 
do Estado do Rio de Janeiro, a prefeitura de Araruama 
e a concessionária, o projeto teve o escopo alterado e 
ampliado, passando de sistema de esgoto unitário para 
sistema separador absoluto, visando o atendimento de 
todo o distrito de Praia Seca, em Araruama.  

Para receber e tratar o esgoto dessa localidade, se-
rão construídas sete estações elevatórias e uma ETE 
com a utilização do sistema de tratamento com plantas 
aquáticas (wetlands), além da realização de 3.100 
ligações domiciliares. Com isso, a Águas de Juturnaíba 
beneficiará cerca de 10 mil moradores e 35 mil turistas 
que costumam frequentar a região no verão.

PPP CAB Águas do Agreste: solução para o 
fornecimento de água no Nordeste



MODELOS DE PARCERIA 

Avançar em saneamento básico exige uma sinergia 
entre as esferas pública e privada, em que esta com-
plementa os investimentos necessários, pratica gestão 
eficiente e compartilha seu know-how em tecnologia. 

A iniciativa privada tem alcançado grandes conquis-
tas para o saneamento, a partir de modelos inovadores 
de organização institucional em parcerias público-priva-
das, que se dedicam à gestão e prestação dos serviços 
de água e esgoto.

Essa parceria é essencial para atingir as metas estabe-
lecidas pelo Plansab – Plano Nacional de Saneamento 
Básico para a universalização dos serviços. É ainda a ma-
neira mais rápida e eficaz de dar respostas a muitos dos 
problemas que atingem o setor, como a necessidade de 
expansão da coleta, o tratamento de esgoto e o desafio de 
se reduzir as perdas físicas de águas a patamares aceitos 
sob o padrão internacional, como forma, inclusive, de se 
evitar o racionamento nas grandes áreas urbanas. 

O Rio de Janeiro, cidade que receberá em 2016 a 
primeira olimpíada realizada em solo brasileiro, terá 
1,7 milhão de pessoas beneficiadas com a concessão 
dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na re-
gião oeste da capital fluminense.    

Formada pelos grupos Odebrecht Ambiental e Águas 
do Brasil, a Foz Águas 5 assumiu a operação e a ma-
nutenção do sistema de esgotamento sanitário existente 
na zona oeste do Rio de Janeiro em maio de 2012. 
Também lhe compete a gestão comercial da água, 
suas vistorias técnicas, leitura e emissão de contas de 
consumo. O contrato da concessionária é com a Prefei-
tura do Rio de Janeiro. 

A concessionária investirá R$ 2,6 bilhões para ex-
pandir o sistema de esgotamento sanitário local, sen-
do R$ 1,8 bilhão desse montante a ser aplicado nos 
10 primeiros anos. Com isso, a região atingirá os 
índices de 90% de rede coletora disponível e tratará 

100% do esgoto coletado até o final da concessão. 
Em 10 anos, a população terá 70% de rede de coleta 
disponível, tratando 100% do coletado.

Em um curto espaço de tempo, a Foz Águas 5 preten-
de ampliar os índices de tratamento de esgoto em uma 
região que representa quase a metade do território do Rio 
de Janeiro. A Cedae, empresa pública estadual do Rio de 
Janeiro, continua responsável pelo abastecimento de água. 

Parceria na produção de água
A região metropolitana de São Paulo sofreu no verão 

de 2014 a ameaça de racionamento, motivada prin-
cipalmente pela escassez de chuvas. Uma PPP, a pri-
meira realizada pela Sabesp no estado, permitiu que 
a produção de água potável pelo Sistema Produtor do 
Alto Tietê (SPAT) passasse de 10 m3 para 15 m3, pos-
sibilitando atender 5 milhões de pessoas na zona leste 
da Grande São Paulo, 1,5 milhão a mais do que o 
contingente atendido anteriormente.  

A CAB spat possibilitou que o aumento na produção 
da ETA Taiaçupeba fosse alcançada em dois anos, em 
vez dos oito previstos anteriormente. Além disso, o in-
vestimento em novas tecnologias e processos pode ser 
utilizado pela Sabesp em outros sistemas produtores. 

Outro exemplo de parceria firmada com a iniciativa 
privada é a CAB Águas do Agreste, concessionária 
da CAB ambiental em parceria com a Companhia de 
Saneamento de Alagoas, a Casal. Estabelecida em 
2012, a PPP tem como objeto a produção e adução 
de água em dez municípios do agreste alagoano, co-
locando fim a uma histórica falta d’água. O contrato, 
de 30 anos, resultará na construção da nova Estação 
de Tratamento de Água (ETA), em Arapiraca, além de 
manutenção e operação da antiga, aumentando a ca-
pacidade do sisteme de produção de 1.500 m3 para 
3.000 m3 por hora. 
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SUSTENTABILIDADE

Contribuir para a preservação do meio ambiente é 
compromisso incorporado ao DNA das empresas priva-
das que atuam no saneamento. Além de cumprir todas 
as exigências ambientais, a grande maioria das conces-
sionárias realiza programas de conscientização e outras 
iniciativas que procuram incentivar o equilíbrio ecológi-
co, a saúde e o bem-estar da população.          

saúde
Para aferir o impacto do saneamento básico na 

saúde da população nas cidades onde atua, a CAB 
ambiental contratou uma pesquisa baseada nos dados 
oficiais do DATASUS (Banco de dados do Sistema Úni-
co de Saúde), do Ministério da Saúde, e do SNIS (Sis-
tema Nacional de Informações Sobre o Saneamento), 
do Ministério das Cidades. 

A pesquisa levantou, no período de 2003 a 2011, 
o perfil de morbimortalidade e quadro de gastos hospi-
talares com internações por diarreias em 15 dos muni-
cípios operados pela CAB ambiental. O estudo mostra 
uma significativa redução no número de internações por 
diarreia, especialmente nas cidades onde a CAB assu-
miu a operação dos serviços há mais tempo. 

No caso de Paranaguá (PR), onde a CAB opera 
desde 2008, dados do DATASUS mostram que a taxa 
de pessoas internadas por diarreia diminuiu, em mé-
dia, 34% comparado com o período anterior, média 
que se manteve quando analisada a redução da in-
cidência em crianças menores de 5 anos (35%). A 
média dos gastos hospitalares com estas internações 
sofreu redução de 21%. 

Os indicadores da saúde pública na cidade de Pales-
tina (SP) têm melhorado desde 2008, quando a ESAP- 
Empresa de Saneamento de Palestina começou a operar 
os serviços de água e esgoto no município. Os dados 
do DATASUS mostram que a taxa de pessoas internadas 
por diarreia diminuiu, em média, 68% comparado com 

o período anterior, média similiar à redução da taxa em 
crianças menores de 5 anos (66%).  A média dos gastos 
hospitalares com internações por diarreia diminuiu 48%.

Já em Mirassol (SP), onde a sanessol começou a operar 
os serviços de água e esgoto em 2008, os índices tam-
bém apresentaram redução na taxa de internação por 
diarreia na ordem de 30%, comparado com o período 
anterior. Porém, a redução ainda mais expressiva foi a 
taxa de internação de crianças menores de 5 anos por 
causa da doença, chegando a 72%. A mortalidade por 
doenças relacionadas à diarreia também diminuiu 38%. 

Contato com a comunidade
Uma iniciativa global de destaque é o Programa Afluen-

tes, da concessionária Águas Guariroba, em Campo 
Grande (MS), empresa do Grupo AEGEA. Seu objetivo 
é promover a integração entre associações de morado-
res e a empresa, buscando estabelecer um canal aberto 
de comunicação com a comunidade. Por meio do rela-
cionamento com as lideranças comunitárias, a empresa 
aproxima-se dos moradores, conhece suas necessidades 
e ouve sugestões e opiniões sobre os serviços prestados. 

O ponto alto do Programa Afluentes são os encontros 
mensais promovidos na sede da Águas Guariroba, com 
a presença da diretoria e de gerentes. Além de fazer um 

Visita à ETA Guariroba

54  



balanço dos investimentos e ações desenvolvidas na ci-
dade, as reuniões são uma oportunidade de esclarecer 
dúvidas, ouvir e dar uma resposta às solicitações da co-
munidade. A partir de 2012 o programa foi ampliado 
e passou a promover visitas não só de lideranças, mas 
de moradores às instalações da empresa. 

O Programa Afluentes é desenvolvido também nas 
empresas Águas do mirante, em Piracicaba (SP)  e 
Prolagos, que atende os municípios de Armação dos 
Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Iguaba Grande e 
São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.

Em Ribeirão Preto, a Ambient mantém desde 2005 
o programa Água Limpa Saúde para Todos, reconhe-
cido em toda a rede de ensino da região e agracia-
do pelo Ministério da Cultura desde 2012 com os 
benefícios da Lei Rouanet. O objetivo é despertar a 
consciência ambiental em estudantes em idade esco-
lar — a partir dos 8 anos — e torná-los multiplica-
dores do aprendizado adquirido, além de colaborar 
para a formação desses futuros cidadãos, tornando-
-os socialmente responsáveis. 

O programa é baseado em visitas de, no máximo, 
45 pessoas por turma, previamente agendadas e mo-
nitoradas, com duração de aproximadamente duas ho-
ras. As visitas ocorrem durante o ano letivo três vezes 
por semana (às terças, quartas e quintas-feiras), de ma-
nhã e à tarde, na ETE Ribeirão Preto. A concessionária 
disponibiliza ônibus para buscar os alunos na escola 
e levá-los de volta. Assim, a instituição de ensino não 
precisa arcar com nenhum custo. O projeto já atendeu 
mais de 60 mil alunos da rede municipal de ensino, 
tanto pública quanto particular.

Outra iniciativa com impacto comunitário é a parce-
ria com a ONG “Nós da Trama”, em Araruama (RJ). A 
concessionária Águas de Juturnaíba fornece o papiro, 
resíduo de uma ETE que utiliza o sistema wetland, uti-
lizado como matéria-prima para produção de produ-
tos artesanais. A ação faz parte do Programa Resíduo 
Zero da concessionária.   

solidariedade

No dia 12 de janeiro de 2011, os moradores de 
Nova Friburgo (RJ) enfrentaram uma das piores enchentes 
já registradas no país, um cenário dramático, com mais 
de 3 mil pessoas desabrigadas e outras 400 vítimas da 
fatalidade. As dificuldades eram inúmeras para conseguir 
restabelecer o sistema de abastecimento que estava sem 
comunicação com as estações de tratamento. Tubulação 
debaixo de muita lama, suspensão da telecomunicação 
fixa, barragens destruídas. Muito trabalho de alto risco.

Ainda assim, todos os colaboradores da concessioná-
ria Águas de nova Friburgo se engajaram para ajudar 
a população, atuando de forma efetiva nas frentes de 
trabalho e no resgate das vítimas.

“Todos os dias, de 20 a 30 profissionais das mais 
diversas áreas, como comercial, operacional e admi-
nistrativa, além de prestadores de serviço, trabalhavam 
dia e noite, organizando o funcionamento do abrigo, 
cuidando da limpeza, da preparação das refeições, 
providenciando o que fosse necessário” 
(citação do livro Tragédia e Reconstrução publicado pela hol-
ding Águas do Brasil para registrar com fotos e textos o esforço 
empreendido para mitigar o sofrimento das vítimas da enchente).

superando os mitos 
Muitas ações, tanto do ponto de vista tecnológico, 

como no campo socioambiental, foram empreendidas 
a partir de altos investimentos, de expertise, de eficiên-
cia na gestão, tanto em grandes como em pequenos 
municípios, mantendo-se um patamar tarifário adequa-
do frente ao mercado.

Observa-se o aumento da cobertura dos serviços, 
a redução dos custos operacionais e o aumento da 
produtividade, ou seja, “faz-se mais com menos”. Isso 
comprova que a COOPERAÇÃO entre entes públicos 
e privados só traz benefícios para o país, com tantos e 
graves déficits de serviços essenciais à preservação da 
saúde pública e do meio ambiente.
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ABCON E SINDCON
 INICIATIvAS INSTITuCIONAIS
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enA- Capacitação para alta performance
Guiados pelos valores de profissionalismo, envolvi-

mento setorial, transparência e ética, a ABCON e o 
SINDCON são entidades que incentivam e promovem o 
fortalecimento do setor de saneamento básico e ambien-
tal no Brasil com reconhecimento dos governos, agentes 
do setor e sociedade. 

Ambas acreditam que o desenvolvimento do setor acon-
tece a partir da evolução tecnológica, da qualidade de 
gestão e da sustentabilidade dos serviços. Assim, suas 
ações visam garantir um ambiente propício ao investimen-
to e compartilhamento de experiências bem-sucedidas no 
saneamento, o que proporcionará, em um cenário de co-
operação, a efetiva contribuição da iniciativa privada à 
universalização dos serviços essenciais à saúde pública, 
à qualidade de vida e à proteção ambiental. 

Entre as iniciativas realizadas pelas duas entidades 
destacam-se o enA – encontro nacional das Águas, as 
Comissões Temáticas, que promovem a integração dos 
profissionais das empresas associadas, além de outras 
ações dedicadas à gestão organizacional, fortalecimen-
to institucional, comunicação e focadas na evolução do 
setor de saneamento.

O ENA – Encontro Nacional das Águas – é um evento 
bienal promovido pelo SINDCON, com o apoio da AB-
CON, para a difusão e intercâmbio do conhecimento 
técnico e da qualificação em saneamento.

Em 2014, o ENA alcança sua quinta edição. Será reali-
zado entre os dias 13 e 15 de agosto, em São Paulo (SP), 
com a presença de autoridades e líderes do setor. A pro-
gramação combina plenárias abertas ao debate e encon-
tros temáticos, dedicados aos profissionais e convidados.

ABCON e SINDCON 
Iniciativas Institucionais

Guiados pelos valores de profissionalismo, 
envolvimento setorial, transparência e ética, 
a ABCON e o SINDCON são entidades 
que incentivam e promovem o fortalecimento 
do setor de saneamento básico e ambiental 
no Brasil com reconhecimento dos governos, 
agentes do setor e sociedade. 

Ambas acreditam que o desenvolvimen-
to do setor acontece a partir da evolução 
tecnológica, da qualidade de gestão e da 
sustentabilidade dos serviços. Assim, suas 
ações visam garantir um ambiente propício 
ao investimento e compartilhamento de ex-
periências bem-sucedidas no saneamento, o 
que proporcionará, em um cenário de co-
operação, a efetiva contribuição da inicia-
tiva privada à universalização dos serviços 
essenciais à saúde pública, à qualidade de 
vida e à proteção ambiental. 

Entre as iniciativas realizadas pelas duas 
entidades destacam-se o ENA – Encontro Na-
cional das Águas, as Comissões Temáticas, 
que promovem a integração dos profissionais 
das empresas associadas, além de outras 
ações dedicadas à gestão organizacional, 
fortalecimento institucional, comunicação e fo-
cadas na evolução do setor de saneamento.
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É o caso do SPRIS – Sistema de Informações do Seg-
mento Privado do Setor de Saneamento, publicado nes-
ta edição, e que tem como orientação metodológica o 
SNIS – Sistema Nacional de Informações de Saneamen-
to, coordenado pela Secretaria Nacional de Saneamen-
to Ambiental, do Ministério das Cidades.
Além disso, o SINDCON promove pesquisas periódi-

cas entre seus associados nas áreas de Recursos Hu-
manos, Tecnologia e Inovação, e a cada evento que 
participa, promove pesquisas online entre os visitantes e 
congressistas, a fim de verificar a opinião desse público 
especializado sobre os grandes temas do saneamento.

Comitê Jurídico
Constituído de forma cooperada, com a participação 

de integrantes do corpo jurídico dos associados da 
ABCON, o Comitê Jurídico atua na análise de diversos 
projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, a 
fim de apoiar a aprovação e implementação daqueles 
que venham a contribuir para a universalização dos ser-
viços de saneamento no Brasil.

Atuação Internacional
A ABCON é filiada à Aquafed (International Federa-

tion of Private Water Operators/Federação Internacio-
nal dos Operadores Privados de Saneamento), que reú-
ne empresas privadas de saneamento de todo o mundo, 
com associadas em 40 países. Além disso, as entidades 
brasileiras promovem acordos de cooperação e inter-
câmbio técnico com outros países, como o firmado em 
2013 com a AEPSA (Associação das Empresas Portu-
guesas para o Setor do Ambiente).
Em 2018, o Brasil sediará o Fórum Mundial da Água, 

promovido pelo World Water Council (WWC), para 
estimular o investimento e os estudos em torno do uso da 
água em todo o mundo. O encontro acontecerá em Bra-
sília (DF), e a ABCON está empenhada em participar 
deste debate ao lado dos demais segmentos, empresas, 
governos e sociedade civil.

Participação nos fóruns do saneamento
A ABCON e o SINDCON representam o segmento 

privado nos grandes fóruns e em inúmeros colegiados de 
discussão sobre o saneamento, inclusive no  Conselho Na-
cional das Cidades. O mesmo ocorre em outras câmaras 
técnicas, nos âmbitos federal e estadual, assim como nos 
comitês de bacias hidrográficas e nos organismos de nor-
malização e regulamentação técnica, entre outros.  

Sempre que o saneamento torna-se o centro das discus-
sões, a ABCON e o SINDCON levam propostas aos inter-
locutores envolvidos com o setor, como ocorreu durante a 
elaboração da Lei de Diretrizes Gerais para o Saneamento 
(Lei 11.445/07) e seu Decreto Regulamentador. 

Mais recentemente, as entidades atuaram da mesma 
maneira propositiva e pró-ativa, quando da visita da re-
latora especial da ONU para o direito à água e o sa-
neamento. Dessa forma, ABCON e SINDCON  tornam 
públicas as suas contribuições e propõem o diálogo a 
respeito de propostas que efetivamente venham melho-
rar o desempenho do País, em busca  do acesso de 
toda a população aos serviços de água e esgoto. 

Portal de notícias
ABCON e SINDCON uniram-se para lançar, no início 

deste ano, seu novo Portal de Notícias.O site www.ab-
consindcon.com.br traz informações atualizadas do setor, 
com destaque para os projetos, pesquisas, notícias e rea-
lizações das concessionárias privadas. A página também 
permite o cadastro de currículos e a leitura de matérias 
com a opinião da ABCON e do SINDCON.

Pesquisas 
A ABCON e o SINDCON atualizam permanentemente 

seus bancos de dados, que reúnem informações sobre o 
segmento. Muitas dessas informações são compiladas e 
estão disponíveis para associados e também para institui-
ções que desejam realizar estudos sobre a importância da 
atividade privada no setor. 
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Associados ABCon

• Aegea Saneamento e Participações             
• Águas de Marília 
• Ambient Serviços Ambientais de   
 Ribeirão Preto 
• Ambiental Limpeza Urbana e   
 Saneamento 
• AquaPérola 
• Companhia Águas do Brasil – 

empresas da Categoria econômica representada pelo sInDCon 

ALAGOAS
•	CAB Águas do Agreste S/A

AMAZONAS
•	Manaus Ambiental S/A

BAHIA
•	Odebrech Ambiental S/A 
 Unidade Jaguaribe  

ESPÍRITO SANTO
•	Odebrecht Ambiental S/A
 Unidade Cachoeiro
•	Consórcio Serra Ambiental

GOIÁS
•	Odebrecht Ambiental S/A
 Unidade Goiás 

MATO GROSSO
• Águas de Barra dos Garças Ltda
• Águas de Canaã Ltda
• Águas de Campo Verde Ltda
• Águas de Carlinda Ltda
• Águas de Cláudia Ltda
• Águas de Confresa Ltda
• Águas de Guarantã Ltda
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relAção De AssoCIADos

 CAB ambiental 
• Conasa Companhia Nacional de 
Saneamento 
• Companhia Águas de Itapema
• Emissão Engenharia e Construções
• Enops Engenharia
• GS Inima Brasil 
• Latam Water Participações                     
• OAS Soluções Ambientais
• Perenge Engenharia e Concessões 

• Samar Soluções Ambientais de   
 Araçatuba 
• Saneamento Ambiental Águas do  
 Brasil - SAAB
• Samotracia Empreendimentos
• São Gabriel Saneamento 
• Serrana Engenharia
• Solvi Saneamento 
• SGA – Sistema de Gestão   
 Ambiental 

• Águas de Jauru Abastecimento           
 e Distribuição Ltda
• Águas de Matupá Ltda
• Águas de Marcelândia Ltda
• Águas de Nortelândia Ltda
• APA - Águas de Peixoto de                                 
 Azevedo S/A 
• Águas de Poconé Ltda
• Águas de Porto Esperidião Ltda
• Águas de Primavera Ltda
• Águas de São José Ltda
• Águas de Sorriso Ltda
• Águas de Santa Carmen Ltda
• Águas de União do Sul Ltda
• AVE - Águas de Vera Ltda
• CAB Alta Floresta Ltda
• CAB Canarana Ltda
• CAB Colider Ltda
• CAB Comodoro Ltda
• CAB Cuiabá S/A
• CAB Pontes e Lacerda Ltda
• CAB MT Participações Ltda
• Galvão Engenharia S/A

• Saneamento Básico de Pedra Preta  
 Ltda
• Saneamento Básico de Jangada Ltda 

MATO GROSSO DO SUL
• Águas Guariroba S/A

MINAS GERAIS
• Odebrecht Ambiental S/A
 Unidade Jeceaba
• Sistema Rio Manso S/A
• Sanarj Concessionária de   
 Saneamento Básico Ltda
• Águas de Bom Sucesso Ltda
• Coságua Concessionária de   
 Saneamento Básico Ltda
• Samotracia Empreendimentos Ltda

PARÁ
• Águas de São Francisco Ltda
• Águas de Novo Progresso Ltda
• Odebrecht Ambiental S/A
 Unidade Redenção

PARANÁ
• CAB Águas de Paranaguá S/A
• Galvão Engenharia S/A - Paranaguá
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PERNAMBUCO
• Odebrecht Ambiental S/A
 Unidade Pernambuco

RIO DE JANEIRO
• Águas de Agulhas Negras S/A
• Águas de Niterói S/A
• Águas de Nova Friburgo Ltda
• Águas do Imperador S/A
• Águas do Paraíba S/A
• Águas de Santo Antônio Ltda
• CDN Serviços de Água e Esgoto S/A
• Concessionária Águas de Juturnaíba  
   S/A
• Consórcio Foz Oceanpact S/A
• Foz Águas 5  Zona Oeste S/A
• Fontes da Serra Saneamento de  
 Guapimirim Ltda
• Odebrecht Ambiental S/A
   Unidade Macaé
• Odebrecht Ambiental S/A
   Unidade Rio das Ostras 
• Gestão e Manutenção de        
   Saneamento Básico Ltda
• Gestão Est. Técn. Sist. San. Básico  
 Ltda
• Prólagos S/A
• Reuso Rio S/A

RIO GRANDE DO SUL
• Odebrecht Ambiental S/A
 Unidade Uruguaiana 
• São Gabriel Saneamento S/A

SANTA CATARINA
• Companhia Águas de Itapema
• Odebrecht Ambiental S/A
 Unidade Blumenau 
• Itapoá Saneamento Ltda
• Nova Ecoaqua Soluções S/A
• Tubarão Saneamento S/A

61  

SÃO PAULO
• Aegea San. e Participações S/A
• Águas de Andradina S/A
• Águas de Araçoiaba S/A
• Águas de Castilho S/A
• Águas de Guará Ltda
• Águas de Itú Exploração de   
   Serviços de Água e Esgoto S/A
• Águas de Marília Ltda
• Águas de Mineiros Tietê Conc.   
   Serv. Saneamento Ltda
• Águas de Votorantim S/A
• Águas das Terras do Sol Alt Abast  
• Agua Ltda
• Águas do Mirante Ltda
• Ambient Serviços Ambientais de  
•	Ribeirão Preto S/A
• Aqua Pérola Ltda
• Aquapolo Ambiental S/A
• Araucária Saneamento S/A
• CAB ambiental
• CAB Atibaia S/A
• CAB Guaratinguetá S/A
• CAB Gerenciadora Ltda
• CAB Piquete S/A
• CAB Projetos e Investimento em   
 Saneamento Básico
• Sistema Produtos Alti Tietê S/A -  
 CAB spat S/A
• CSJ - Companhia de Saneamento  
 de Jundiaí S/A
• Companhia Matonense de   
   Saneamento S/A
• Empresa de Saneamento de   
   Mirassol - Sanessol S/A
• Empresa de Saneamento de   
 Palestina Esap S/A
• Odebrecht Ambiental S/A
 Unidade Capivari

• Odebrecht Ambiental S/A   
 Unidade Exxi BR
• Odebrecht Ambiental S/A                                                             
   Unidade Limeira 
• Odebrecht Ambiental S/A     
 Unidade Mauá 
• Odebrecht Ambiental S/A
 Unidade Porto Ferreira 
• Odebrecht Ambiental S/A     
 Unidade Rio Claro 
• Odebrecht Ambiental S/A     
 Unidade  Santa Gertrudes 
• GSS - Gestão de Sistemas de   
   Saneamento Ltda
• Latam Water Participações Ltda
• Latampart Concessões S/A
• Odebrecht Engenharia Ambiental  
 S/A
• Odebrecht Ambiental S/A - Barueri
• Samar Soluções Ambientais de   
   Araçatuba S/A
• Saneaqua Mairinque S/A
• Sanear Saneamento de Araçatuba   
   S/A
• SANEJ Saneamento de Jaú Ltda
• Sanesalto Saneamento S/A
• Sanevap - Saneamento do Vale do  
   Paraíba S/A
• SESAMM Serviços de Saneamento  
   de Mogi Mirim S/A
• SCS - Saneamento e Tecnologia  
 Ltda
• Solvi Participações em Projetos de  
   Saneamento Ltda
• Tera Ambiental Ltda
• UVR Grajaú S/A

TOCANTINS
• Foz/ Saneatins- Companhia de   
 Saneamento do Tocantins S/A
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Fontes consultadas

Além das empresas e concessionárias privadas de saneamento, que 
forneceram seus dados e informações para o sPrIs - sistema de 
Informações do segmento Privado do setor saneamento e demais 
tópicos do Panorama, esta publicação utilizou como fonte as 
seguintes instituições:

Agência Nacional de Águas (ANA) – ana.gov.br 
Federação Internacional dos Operadores Privados de Saneamento 
(Aquafed) – aquafed.org
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – ibge.gov.br
Instituto Trata Brasil – tratabrasil.org.br 
Organização das Nações Unidas (ONU) - un.org
Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), Ministério das 
Cidades – cidades.gov.br
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) - snis.gov.br
Water Aid - wateraid.org
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