
PANORAMA
DA PARTICIPAÇÃO PRIVADA NO SANEAMENTO

Edição 2015
BRASIL





01

Comunicar é transformar!
TEMOS a satisfação de entregar à sociedade brasileira a edição 2015 do  
PANORAMA DA PARTICIPAÇÃO PRIVADA NO SANEAMENTO. Publicado pela  
ABCON — Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públi-
cos de Água e Esgoto e pelo SINDCON — Sindicato Nacional das Concessionárias 
Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, o PANORAMA 2015 pretende 
ser mais do que um anuário atualizado de dados e informações sobre a presença 
da iniciativa privada no saneamento. Ele mostra a importância e a necessidade 
de consolidação de parcerias público–privadas frente às demandas do país. 

Os indicadores a ser apresentados nas próximas páginas nos deixam convic-
tos de que a iniciativa privada caminha na direção dessa parceria. Estamos or-
gulhosos de poder anunciar que o segmento avançou de maneira significativa 
em itens como população atendida, número de municípios em que atua e, prin-
cipalmente, investimento. Foi superada, por exemplo, a expectativa de recursos 
para o ano de 2013, que girava em torno de R$ 1,2 bilhão, e atingiu R$ 1,8 bilhão, 
dobrando o valor investido no período anterior (R$ 959 milhões, em 2012).

Os recursos previstos em contrato a ser destinados às concessões privadas nos 
próximos cinco anos praticamente duplicaram, passando de R$ 6,5 bilhões para  
R$ 12,3 bilhões, investimento esperado no período de 2014 a 2018. Uma conquista que 
merece ser celebrada por todos que desejam ver o Brasil avançar no saneamento!

A presença da iniciativa privada no saneamento é, de fato, cada vez mais impres-
cindível face ao montante de recursos que o setor precisa para as próximas décadas. 
Os atuais níveis de investimento no saneamento giram em torno de R$ 9 bilhões 
por ano (foram R$ 9,4 bilhões em 2013, segundo o Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento—SNIS), ainda longe do ideal, que seria, de acordo com o  
PLANSAB—Plano Nacional de Saneamento Básico, cerca de R$ 15,2 bilhões por ano, 
para que possamos atingir a universalização dos serviços até 2033.

Apresentação
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Roberto Muniz
Presidente Executivo

A ABCON continua a defender que a parceria entre o público e privado será 
o caminho mais eficaz para garantir a segurança hídrica e a universalização dos 
serviços de saneamento. É com essa bandeira que temos participado de uma 
agenda intensa: os principais atores do saneamento do país se preparam para 
receber, aqui no Brasil, em 2018, o Fórum Mundial da Água. 

Outro aspecto a ser considerado é a crise hídrica instalada no país. Uma crise 
que o brasileiro provavelmente nunca esperava enfrentar, pois o senso comum 
diz que temos um país de abundantes recursos hídricos. Mas este é um mito que 
caiu por terra. Os recursos existem, mas são limitados e precisam ser melhor 
geridos. Gestão e planejamento são o nosso foco.

Com a crise, acirrou-se o debate em torno de soluções e a iniciativa privada 
colocou-se mais uma vez à disposição. Estamos contribuindo para combater a 
crise hídrica. Mas temos a capacidade de contribuir ainda mais, com tecnologia, 
recursos financeiros e humanos.

Temos ainda, aqui neste PANORAMA, bons exemplos de gestão entre con-
cessionárias de água e esgoto. É fundamental que eles sejam referência para a 
aproximação entre as esferas pública e privada a fim de que tenhamos soluções 
eficientes para o saneamento. 

O lançamento do PANORAMA 2015 coincide também com os 20 anos de atividade 
da iniciativa privada no saneamento brasileiro. Após duas décadas, podemos afir-
mar que ABCON e SINDCON, legítimas representantes desse segmento, alcançaram 
a maturidade que permite um diálogo franco com todos os setores da sociedade.

São inúmeros os desafios do saneamento, mas sem dúvida o maior de todos 
é colocá-lo no topo da agenda de prioridades do Brasil.

Para tanto, é necessário que o Governo convoque todos os capacitados a contri-
buir com a melhoria do setor, distanciando-se de preconceitos e permitindo, dessa 
forma, que tenhamos um ambiente produtivo de parceria, cooperação, transparên-
cia e eficiência no encaminhamento das soluções que o povo brasileiro tanto deseja.
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Hora de enfrentar  
os desafios
O MAPA das concessões privadas de serviços públicos de saneamento no Brasil 
cresceu. Segundo este PANORAMA 2015, superamos a marca de 300 municípios 
em que o segmento se faz presente.

Apesar da grande transformação provocada nestes municípios em que atuamos, 
nossa contribuição ainda é tímida se considerarmos as enormes carências do país 
no saneamento, principalmente no cenário atual, em que há sinais de restrição e 
aumento dos custos de captação de recursos públicos para investimentos na área 
de infraestrutura.

O Atlas Brasil — Abastecimento Urbano de Água produzido pela ANA — Agência 
Nacional de Águas prevê que 55% dos municípios brasileiros poderão ter problemas 
para suprir as necessidades de suas respectivas populações até o final deste ano. 
Esses municípios corresponderiam a 73% da demanda de água no país.

No que se refere ao esgoto, a situação é ainda mais preocupante. Quase a me-
tade da população urbana brasileira permanece sem rede coletora de esgoto, e o 
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Paulo Roberto de Oliveira
Presidente do Conselho Diretor da ABCON

percentual de tratamento desse esgoto gerado é de apenas 37,5%, muito abaixo do 
desejável. Lembrando que, sem o tratamento de esgoto, dilapidamos os mananciais 
que poderiam abastecer mais pessoas com água segura.

O atual cenário já modificou o comportamento do usuário, principalmente nos es-
tados em que a crise hídrica se tornou mais aguda, como São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais. A população tornou-se muito mais sensível a questões que nunca 
antes haviam despertado o interesse da opinião pública, como o planejamento e a 
gestão dos recursos hídricos e a redução de perdas nos sistemas de abastecimento. 

Resta agora ao poder público e à iniciativa privada demonstrar também a sensi-
bilidade de buscar as parcerias necessárias para concretizar os investimentos neces-
sários ao setor. 

Todas as atenções estão voltadas às soluções que estamos encaminhando para 
enfrentar as adversidades climáticas e garantir água à população, sem falar na co-
leta e tratamento de esgoto, cujo déficit coloca em risco a sustentabilidade de uma 
das maiores reservas hídricas do planeta. O mundo observa com grande interesse o 
saneamento brasileiro. 

Portanto, não há tempo a perder. Precisamos atender aos anseios de mais de 
200 milhões de pessoas que gostariam de ter um país cujos índices de saneamento 
possam se orgulhar.  

Com este PANORAMA 2015, queremos contribuir para uma reflexão que estimule 
o surgimento de novos projetos de parcerias público-privadas dedicadas a combater 
a precariedade em que o saneamento básico ainda se encontra no Brasil.

Deixemos de lado os resquícios ideológicos e o corporativismo para enfrentar 
esse desafio. O PANORAMA 2015 vem ao encontro dessa necessidade e apresenta 
caminhos para compartilharmos soluções.
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Otimismo renovado
EM que contexto o SINDCON lança, ao lado da ABCON, este PANORAMA 2015?

Indispensável salientar que o cenário atual é o de uma escassez hídrica inédita. 
Escassez essa que o brasileiro provavelmente nunca esperava enfrentar, pois o 
senso comum diz que temos um país de abundantes recursos hídricos. Mas este 
é um mito que caiu por terra. Os recursos existem, mas são mal distribuídos e 
geridos, portanto limitados. Precisamos conviver com essa realidade e começar 
a utilizar a água de forma racional.

A crise se instalou, enfim, no Sudeste do país e com ela vieram à tona alguns 
assuntos que raramente eram discutidos fora do círculo de especialistas na ges-
tão e operação de saneamento. No SINDCON, porém, gestão e planejamento são 
temas que sempre norteiam a nossa atividade.

O SINDCON reúne hoje 112 empresas filiadas, que empregam cerca de 11 mil 
colaboradores. Parte do esforço desses profissionais é focada na melhoria das 
operações e no planejamento, para evitar o desabastecimento, o desperdício e 
garantir a qualidade da água que a população necessita, bem como para que 
sejam observados rigorosamente os parâmetros contratados para a coleta e tra-
tamento de esgoto nas concessões.
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Giuliano Dragone
Diretor Presidente do SINDCON

Com isso, podemos assegurar que a iniciativa privada está de fato contribuindo 
para combater a crise hídrica.

Um exemplo é o combate às perdas no sistema de abastecimento de água. 
Elas são maiores do que deveriam e chegam a comprometer, em alguns casos, 
mais de 50% da água produzida. Operadores privados têm conseguido bons re-
sultados na redução de perdas, alguns deles inclusive citados aqui neste PANO-
RAMA. Essa expertise começa a despertar o interesse da administração pública, 
que aposta na parceria público-privada como uma das alternativas mais eficien-
tes de combate às perdas. 

Outro problema para o qual empresas privadas se apresentam como boa so-
lução é o alto custo de manutenção de redes de abastecimento, devido à falta 
de investimento na renovação dos sistemas. Nesse caso, a capacidade de inves-
timento na renovação e modernização dos sistemas e na redução do custo de 
manutenção das redes é fundamental.

Temos aqui neste PANORAMA bons exemplos de gestão entre operadoras pri-
vadas de serviços públicos de água e esgoto. É fundamental que eles sejam refe-
rência para a aproximação entre as esferas pública, privada e a sociedade civil, a 
fim de que juntos possamos aprofundar o debate em torno dessa questão vital 
para o desenvolvimento de nosso país e para a redução das desigualdades sociais.

Sem essa Cooperação, é certo que colocaremos em risco os recursos hídricos 
do país, que, hoje, sabemos serem mais limitados do que imaginávamos.
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A água não tem fronteiras
COMO o mundo enfrenta a escassez de seu bem mais 
precioso? Em 28 de julho de 2010, a ONU declarou ofi-
cialmente que a água limpa e o saneamento são “um 
direito humano essencial para gozar plenamente a vida 
e todos os outros direitos humanos”. A realidade, porém, 
está longe de atender esse direito em sua plenitude.

Segundo a própria ONU, há cerca de 884 milhões 
de pessoas no mundo sem acesso à água potável e 
segura. Mas a falta d´água – crônica ou eventual – é 
um fenômeno muito mais comum do que imagina-
mos. E a situação pode piorar. Ainda de acordo com 
a ONU, até 2020, pelo menos 48 países não terão 
água suficiente para atender às suas respectivas po-
pulações. Se os números forem ampliados para o sa-
neamento básico, chega-se à conclusão de que pelo 
menos 40% da população mundial vive sem acesso a 
esse serviço fundamental para a saúde e o bem-estar.

Mudanças climáticas aceleram o quadro de escas-
sez. Dados do mais recente relatório do IPCC (Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), ór-
gão da ONU criado para estudar a questão, preveem 
um aumento de 0,3 a 4,6 graus Celsius na temperatu-
ra global até o final deste século.

“Diversas atividades desenvolvidas pelo ser hu-
mano têm gerado uma emissão maior de gases,  
que se concentram na atmosfera e estão dificultando 

Mudanças Climáticas
Crise Hídrica
O Valor da Água  
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a dispersão do calor. As consequências são sentidas 
na alteração dos ciclos considerados normais para as 
chuvas, o frio, o calor e outros fenômenos naturais”, 
explica o professor Luiz Pinguelli Rosa, secretário 
executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáti-
cas e doutor em Física pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). 

Pinguelli lembra que o saneamento é essencial 
tanto para a saúde humana quanto para minimizar 
emissões que podem potencializar as mudanças cli-
máticas. Aterros e esgotos a céu aberto, por exem-
plo, emitem gases nocivos à atmosfera que precisam 
ser controlados por meio de serviços adequados.

Entre as alterações climáticas que podem ser nota-
das no Brasil está a seca em diversas regiões do país, 
inclusive no Sudeste. O fenômeno atinge milhões de 
pessoas. Em 2014, esse contingente cresceu. Uma sé-
rie de fatores (não só as mudanças climáticas, mas 
também a falta de investimento em novos reserva-
tórios) resultou na ampliação do cenário de escassez 
hídrica para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. Isso fez que o Brasil passasse a buscar 
cada vez mais experiências de outras nações que ne-
cessitaram superar o desabastecimento de água.

Muitos países já enfrentaram períodos de intenso 
estresse hídrico, e alguns tiveram êxito ao atenuar 

o problema com planejamento e medidas que atin-
giram diretamente indústrias e o usuário doméstico.  

Alguns exemplos são relatados nas próximas 
páginas.

ESTADOS UNIDOS – A cidade de Nova York investe, 
desde a década de 1990, na proteção dos mananciais, 
que, por sinal, ficam relativamente distantes da metró-
pole. O governo adquiriu terras em áreas de nascen-
tes para proteger a vegetação e os lençóis freáticos, 
e incentivou financeiramente as comunidades locais  
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preservarem essas áreas. Assim, foram evitados no-
vos investimentos em tratamento ou na busca de no-
vas fontes de abastecimento. O programa também 
envolveu campanhas pelo consumo racional, que en-
contraram ressonância entre a população.

No estado da Califórnia, onde há grande demanda 
por água, a estiagem foi acentuada em 2013, com a 
baixa quantidade de chuvas. O governo foi obrigado 
a declarar estado de emergência e adotar medidas 
de preservação dos recursos e contra o desperdício, 
inclusive com a aplicação de multas. As campanhas 
de conscientização são constantes. Algumas cidades, 
como San Diego, priorizaram o reúso de água. O tra-
tamento inclui hoje avançadas técnicas de purifica-
ção por meio de membranas e desinfecção com raios 
ultravioleta.

O Texas adota o reúso e faz restrições, por exem-
plo, ao uso indiscriminado de reservas de água para 
fins agrícolas. El Paso, a cidade mais seca do estado, 
passou a tratar o esgoto e injetar a água resultante de 
volta no aquífero. Outros estados do Oeste america-
no, como Nevada, Novo México e Arizona, também 
enfrentam as consequências da seca.

INGLATERRA — Londres começou a conviver com 
o estresse hídrico neste século em função da escas-
sez de chuvas. A solução para a cidade, com mais 
de oito milhões de habitantes, foi a dessalinização. 
Uma usina, com capacidade para fornecer até 150 
milhões de litros de água potável por dia, o bastante 

para atender a um milhão de pessoas, foi inaugurada 
em 2010 pela empresa privada local. 

O uso de água dessalinizada está disseminado em 
países com graves restrições de água potável, como 
Arábia Saudita, Cingapura, Emirados Árabes e Kuwa-
it. Outros países que já empregam a tecnologia são 
a Irlanda, a Austrália, a Espanha e o Japão. No Bra-
sil, há uma usina pioneira em Fernando de Noronha, 
mas o assunto nem ao menos possui, ainda, a neces-
sária regulamentação para ser adotado de maneira 
mais ampla.  

JAPÃO — Incentiva o reúso para fins industriais 
e também para fins domésticos (descargas, limpe-
za e para derreter neve, por exemplo). Prédios com 
mais de 10 mil m2 construídos em Tóquio devem ser 
equipados com sistemas de tratamento e reúso de 
água. Encanamentos duplos—para água potável e 
água de reúso—são uma das soluções encontradas. 
Eles são comuns em prédios públicos e comerciais. 
Há muito tempo o Japão investe em tecnologia apli-
cada ao saneamento, e o percentual de perdas de 
água no país é um dos mais baixos no mundo (em 
torno de 8%).

AUSTRÁLIA — No final da década de 1990, o país 
começou a conviver com uma escassez hídrica sem 
precedentes, que só seria superada no final da dé-
cada seguinte. Bacias importantes, responsáveis por 
boa parte do abastecimento a 23 milhões de habitan-
tes, atingiram níveis críticos. Foi necessário implan-
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tar um plano em que os estados dividem a gestão 
dos recursos, controlando a quantidade e a qualida-
de da água. Investiu-se ainda na educação e na cons-
cientização da população sobre o uso racional. 

O plano também incentivou o reúso no ambiente 
doméstico. Muitas casas adotaram sistemas de ar-
mazenamento e reciclagem do recurso. Consequen-
temente, o custo com o tratamento de esgoto dimi-
nuiu. A expectativa é que, até 2030 pelo menos 30% 
da água utilizada seja de reúso.

O governo patrocinou ainda a troca gratuita de 
chuveiros com menor consumo de energia e esti-
mulou a adoção de vasos sanitários com dois ní-
veis de fluxos de água, hoje obrigatórios por lei no 
país. Outra exigência legal refere-se às indústrias, 
que precisam ter seus próprios planos de gerencia-
mento de água.     

NAMÍBIA — Cercado por desertos, o país encon-
trou ainda na década de 1960 uma alternativa para 
lidar com a crônica escassez de água. A solução foi 
tratar esgoto para depois transformá-lo em água 
potável. O processo de reúso conseguiu atingir um 
elevado grau de purificação, aceito pela Organização 
Mundial de Saúde e pela União Europeia, o que aca-
bou convencendo a população de que a água produ-
zida ao final poderia ser consumida sem riscos.

ISRAEL — Com parcas fontes naturais de água, 
o país tornou-se um celeiro de soluções contra a 
escassez hídrica. O governo se encarrega de cen-

tralizar todas as estratégias do setor, que incluem 
técnicas avançadas de irrigação na agricultura, 
dessalinização, reúso e tecnologia de ponta no tra-
tamento, com a aplicação de membranas. A rela-
ção com a água faz parte, inclusive, do currículo 
escolar. Todas as crianças do país aprendem na 
esco la a economizar.

Brasil
A CRISE HÍDRICA vivenciada por três dos mais im-
portantes estados do país — São Paulo, Rio de Janei-
ro e Minas Gerais — aproximou a população dessas 
unidades federativas a uma triste realidade já vivida 
por grande parte do povo brasileiro.

Diante da crise hídrica, da qual não podemos mais 
fugir e cuja solução não podemos adiar, um senti-
mento vem unificando o Brasil: o maior problema 
vivenciado pela sociedade brasileira é a baixíssima 
oferta de serviços no setor de saneamento.

Segundo o presidente executivo da ABCON,  
Roberto Muniz, discute-se muito a crise e poster-
ga-se uma solução mais duradoura para o sanea-
mento, que prepararia definitivamente o país na 
direção do controle dos riscos. "Nós, da iniciativa 
privada, temos a firme convicção de que minimiza-
ríamos os riscos e debelaríamos as futuras crises 
se priorizássemos o planejamento e a gestão".
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DESAFIO COMO A INICIATIVA PRIVADA PODE CONTRIBUIR

PLANEJAMENTO 
Projetos precisam considerar a demanda futura  
e a sustentabilidade dos recursos.

Projetos que sustentam a concessão por períodos de até 30 anos ou 
mais, com flexibilidade para ampliação de metas e recursos investidos. 

Ganhos obtidos com a redução de consumo de energia e com o 
reaproveitamento da água e do esgoto tratado. 

GESTÃO 
A falta de uma gestão eficiente acarreta grande  
desperdício dos recursos hídricos.

Gestão profissionalizada, com foco em resultados.

Combate às fraudes.

ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS
Projetos de melhoria nos serviços de saneamento demandam 
grandes investimentos em um momento em que há restrição de 
recursos públicos.

A iniciativa privada se encarrega de viabilizar os recursos, 
liberando a administração pública para investir em outras  
áreas prioritárias. 

ALTO ÍNDICE DE PERDAS
As perdas no sistema de abastecimento de água são maiores do 
que deveriam e chegam a comprometer, em alguns casos, mais  
de 50% da água produzida.

As concessões privadas almejam preservar  o maior 
volume possível de recursos naturais e, por isso, investem 
sistematicamente na redução de perdas. 

MANUTENÇÃO DEFICIENTE
O Brasil convive com alto custo de manutenção de redes de 
abastecimento devido à falta de investimento na renovação  
dos sistemas. 

Assim como ocorre com a redução de perdas, diminuir o custo 
com a manutenção é prioridade para a iniciativa privada. 

TECNOLOGIA
O alto custo de inovações tecnológicas inibe sua aplicação. 

A iniciativa privada investe em novas tecnologias, inclusive a 
partir de intercâmbio com experiências comprovadamente  
bem-sucedidas no exterior. 

ÍNDICES REDUZIDOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO
A falta de tratamento de esgoto polui os mananciais. 

As concessões privadas possuem os recursos e os 
conhecimentos necessários para diminuir o déficit no  
tratamento de esgoto. 

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO RACIONAL DA ÁGUA
A população brasileira, em sua maioria, ainda não tem a real 
percepção do valor da água tratada em tempos de escassez.

Concessões privadas promovem constantes ações  
de conscientização.

DESVIO IRREGULAR DE ÁGUA TRATADA
As concessionárias de água, assim como as concessionárias 
de energia, têm elevados custos com o desvio de seu produto, 
provocados por ligações clandestinas.

Concessões privadas combatem constantemente essas 
irregularidades.

EUA
Nova York: desde 1990 protege seus manancias e 
realiza campanhas pelo consumo racional.

Califórnia: em 2013, adotou medidas contra o 
desperdício e realiza campanhas constantes de 
conscientização.

San Diego: prioriza o reúso de água. 

Texas: adota o reúso e restringe o uso 
indiscriminado de reservas para fins agrícolas.  

JAPÃO
 Incentiva o reúso para fins industriais e domésticos.  
Percentual de perdas é o mais baixo no mundo (8%). 

Tóquio: 
Prédios com mais de 10 mil m2 devem ser  

equipados com sistemas de tratamento e reúso.   

INGLATERRA
Londres: desde 2010, empresa privada local 
produz água de dessalinização. 

NAMÍBIA
Em 1960, passou a tratar 

esgoto para transformá-lo 
em água potável com alto 

nível de purificação.  

ISRAEL
Utiliza técnicas avançadas 
de irrigação na agricultura, 

dessalinização, reúso e 
tecnologia de ponta no 

tratamento da água. A relação 
com a água faz parte do 

currículo escolar, toda criança 
aprende economizar.  

AUSTRÁLIA
Investe na educação e na conscientização. 

Casas têm sistemas de armazenamento 
e reciclagem de água. Vasos sanitários 

econômicos são obrigatórios por lei. 
Indústrias são obrigadas a ter seu próprio 

plano de gerenciamento de água.
Planeja para 2030 que 30% da água utilizada 

seja de reúso.

Mapa da crise hídrica no mundo
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Raio-X da Crise Hídrica
DESAFIO COMO A INICIATIVA PRIVADA PODE CONTRIBUIR

PLANEJAMENTO 
Projetos precisam considerar a demanda futura  
e a sustentabilidade dos recursos.

Projetos que sustentam a concessão por períodos de até 30 anos ou 
mais, com flexibilidade para ampliação de metas e recursos investidos. 

Ganhos obtidos com a redução de consumo de energia e com o 
reaproveitamento da água e do esgoto tratado. 

GESTÃO 
A falta de uma gestão eficiente acarreta grande  
desperdício dos recursos hídricos.

Gestão profissionalizada, com foco em resultados.

Combate às fraudes.

ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS
Projetos de melhoria nos serviços de saneamento demandam 
grandes investimentos em um momento em que há restrição de 
recursos públicos.

A iniciativa privada se encarrega de viabilizar os recursos, 
liberando a administração pública para investir em outras  
áreas prioritárias. 

ALTO ÍNDICE DE PERDAS
As perdas no sistema de abastecimento de água são maiores do 
que deveriam e chegam a comprometer, em alguns casos, mais  
de 50% da água produzida.

As concessões privadas almejam preservar  o maior 
volume possível de recursos naturais e, por isso, investem 
sistematicamente na redução de perdas. 

MANUTENÇÃO DEFICIENTE
O Brasil convive com alto custo de manutenção de redes de 
abastecimento devido à falta de investimento na renovação  
dos sistemas. 

Assim como ocorre com a redução de perdas, diminuir o custo 
com a manutenção é prioridade para a iniciativa privada. 

TECNOLOGIA
O alto custo de inovações tecnológicas inibe sua aplicação. 

A iniciativa privada investe em novas tecnologias, inclusive a 
partir de intercâmbio com experiências comprovadamente  
bem-sucedidas no exterior. 

ÍNDICES REDUZIDOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO
A falta de tratamento de esgoto polui os mananciais. 

As concessões privadas possuem os recursos e os 
conhecimentos necessários para diminuir o déficit no  
tratamento de esgoto. 

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO RACIONAL DA ÁGUA
A população brasileira, em sua maioria, ainda não tem a real 
percepção do valor da água tratada em tempos de escassez.

Concessões privadas promovem constantes ações  
de conscientização.

DESVIO IRREGULAR DE ÁGUA TRATADA
As concessionárias de água, assim como as concessionárias 
de energia, têm elevados custos com o desvio de seu produto, 
provocados por ligações clandestinas.

Concessões privadas combatem constantemente essas 
irregularidades.





O Saneamento no Brasil
Os Avanços da  

Iniciativa Privada
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De mãos dadas com o país
CONSIDERADO um país rico em recursos hídricos, o 
Brasil ingressou, em 2014, em uma incômoda lista: a 
das nações que enfrentam escassez de água para o 
abastecimento humano em grandes metrópoles.

Com 93% de sua população urbana atendida pela 
rede de abastecimento de água e vastos recursos 
hídricos, a população brasileira possuiria, em tese, 
uma situação aparentemente confortável com rela-
ção ao direito humano à água segura. 

Porém, o eminente risco de racionamento em im-
portantes regiões do país demonstra que isso não é 
verdade. 

São quase 35 milhões de habitantes ainda sem 
acesso à rede de água, dos quais 11,3 milhões em 
áreas urbanas. Caso essa análise inclua o esgota-
mento sanitário, o cenário é ainda mais alarmante: 
118 milhões de pessoas não contam com o serviço  
de esgotamento sanitário (coleta e tratamento). Des-
sas, 85 milhões não possuem sequer coleta adequa-
da para os dejetos.

As condições climáticas desfavoráveis verificadas 
na porção sul/sudeste do território brasileiro trouxe-
ram à tona questões que deveriam estar há décadas 
no centro do debate sobre as prioridades brasileiras. 

Se, por um lado, o quadro atual surpreendeu boa 
parte da população, para especialistas a crise nada 

O Saneamento no Brasil
Os Avanços da  
Iniciativa Privada
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mais é do que um sintoma da falta de planejamento e 
gestão que ditou as ações do setor nos últimos anos. 

Pode-se acrescentar a essa falta de planejamento 
outros fatores que contribuíram para que os reser-
vatórios chegassem a níveis preocupantes, como o 
pouco incentivo à redução de perdas e, principal-
mente, os índices muito baixos de tratamento de es-
goto, que, na maior parte das vezes, continua sendo 
descartado in natura nos mananciais que deveriam 
ser preservados.

Em meio à crise,  
um cenário de oportunidades
HÁ, no entanto, um aspecto muito 
positivo nesse cenário: a crescente 
conscientização sobre a necessidade 
do uso racional da água.
A mudança de comportamento em 
relação ao uso da água potável já 
é perceptível. A população se 
mobiliza em prol da economia 
e, ao mesmo tempo, procura 
informações sobre as 
alternativas que possam vir a 
ser implantadas para evitar que 
a crise se agrave.

Porém, para que o Brasil avance no saneamento, 
é necessário promover mudanças ainda mais profun-
das. É preciso que outros mitos caiam por terra.

Empresas e concessionárias privadas de sane-
amento se apresentam como uma real alternativa 
para superar a crise e avançar. Atualmente, elas já 
beneficiam mais de 30 milhões de pessoas no Brasil, 
direta ou indiretamente, com muitos exemplos que 
demonstram como as operadoras privadas podem 
contribuir para tornar realidade o direito humano à 
água potável e segura e ao saneamento básico.
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logia são contra a participação privada na gestão dos 
serviços de água e esgoto. A eficácia da participação 
privada já é uma realidade nos 304 munícipios onde 
ela atua e não pode ser desconsiderada como alter-
nativa para levar adiante os investimentos, as obras 
necessárias e a melhoria na gestão dos serviços.

À medida que a água torna-se um bem cada vez 
mais valioso e o país demanda esforços nunca an-
tes realizados para que obtenhamos o aumento da 
cobertura aos serviços de água e esgoto, a coopera-
ção entre os entes públicos e a iniciativa privada sur-
ge como um caminho natural – e necessário – para 
atingir as metas estabelecidas pelo PLANSAB – Pla-
no Nacional de Saneamento Básico, que preconiza a 
universalização de serviços até 2033.

Para a população, o importante é que o serviço seja 
efetivamente prestado, e não “quem” o prestará.

Em um modelo de cooperação com o poder con-
cedente, a iniciativa privada revela-se uma poderosa 
ferramenta, estratégica e viável, para enfrentar o dé-
ficit do saneamento e dotar o país de uma condição 
mais humana e ampla no fornecimento de água.

Realidade consolidada
A PARTICIPAÇÃO do Segmento Privado (PSP) no sa-
neamento é uma realidade. E a cooperação do pri-
vado com o público é fundamental nesse momento, 

Agenda política deve priorizar 
ganhos socioambientais
O SANEAMENTO é historicamente a área que menos 
atrai investimentos entre todas as especialidades da 
infraestrutura. Especula-se que a reduzida atenção que 
o setor desperta entre os governantes deve-se ao fato 
de o saneamento, com seus canos enterrados e obras 
sem impacto visual, não atrair votos. Mas essa situação 
começa a mudar, diante do déficit negativo que o país 
acumula há anos em serviços públicos de água e esgoto 
e da pressão da sociedade por um saneamento digno.

Em 2014, pela primeira vez essa exaustão do  
sane  amento brasileiro, provocada também pela falta 
de planejamento, ficou visível para toda a população, 
que presencia dificuldades de abastecimento em vá-
rias regiões e desperta para a necessidade de econo-
mia dos recursos hídricos e preservação de manan-
ciais, que vem sendo castigados pela falta de coleta e 
tratamento de esgoto.

O esgoto despejado in natura nos rios não apenas 
agride o meio ambiente e potencializa o risco de ra-
cionamento de água, mas impacta na saúde da po-
pulação. Saneamento tornou-se uma política pública 
prioritária e inadiável para o Brasil.

A administração pública não pode se curvar ante a 
pressão de algumas corporações, que por pura ideo-

Estado AL AM BA ES GO MG MT MS MA PA PE PR RJ RS SC SP TO TOTAL GERAL

Número de municípios 11 1 1 2 4 17 38 1 3 8 15 1 19 2 6 50 125 304

População 528.100 2.020.301 1.900.000 206.973 923.904 1.365.672 1.257.361 843.120 490.342 263.222 3.965.548 142.868 4.422.759 190.005 528.814 12.009.384 1.381.840 32.440.213

Número de contratos 2 1 1 2 1 4 38 1 2 8 1 1 13 2 6 39 125 247

Investimentos comprometidos até o fim dos contratos 364,65  3.611,18 261,13  618,00 951,01 510,16   1.824,58   1.575,20  634,00  434,40  2.954,94  331,00   5.851,91   273,59  940,07  7.876,44  1.529,02 30.591,28 

Investimentos realizados desde o início das operações até 
31/12/2013 127,00 515,13 261,13 117,00 0,00 76,00 349,94  722,76 0,00   12,59  38,00  126,00  1.762,70  86,64 232,94 1.838,17  366,00 6.632,00

Investimentos previstos de 2014 a 2018 223,67 337,44 concluído 49,00 704,97 424,60  1.099,78  234,79  49,74  201,49  1.226,84  161,00  2.056,94  129,57 460,04  4.266,43  691,61 12.317,91 

Investimentos  
em milhões de reais
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a fim de encontrarmos as soluções necessárias não 
apenas para essa crise imediata, mas também para 
um futuro que combinará condições climáticas mais 
severas e maiores demandas de abastecimento, em 
função do crescimento econômico e populacional.

De fato, a ABCON e o SINDCON acreditam que a 
parceria entre o público e privado será o caminho 
mais eficaz para garantir a segurança hídrica, supe-
rando a crise atual e propiciando ao país a universali-
zação dos serviços públicos de água e esgoto.

Experiência de duas décadas 
revela compromisso com o direito 
ao uso da água
A PARTICIPAÇÃO do Segmento Privado (PSP) no sanea-
mento aumenta à medida que são visíveis as necessida-
des de investimentosa nos sistemas de abastecimento 

Estado AL AM BA ES GO MG MT MS MA PA PE PR RJ RS SC SP TO TOTAL GERAL

Número de municípios 11 1 1 2 4 17 38 1 3 8 15 1 19 2 6 50 125 304

População 528.100 2.020.301 1.900.000 206.973 923.904 1.365.672 1.257.361 843.120 490.342 263.222 3.965.548 142.868 4.422.759 190.005 528.814 12.009.384 1.381.840 32.440.213

Número de contratos 2 1 1 2 1 4 38 1 2 8 1 1 13 2 6 39 125 247

Investimentos comprometidos até o fim dos contratos 364,65  3.611,18 261,13  618,00 951,01 510,16   1.824,58   1.575,20  634,00  434,40  2.954,94  331,00   5.851,91   273,59  940,07  7.876,44  1.529,02 30.591,28 

Investimentos realizados desde o início das operações até 
31/12/2013 127,00 515,13 261,13 117,00 0,00 76,00 349,94  722,76 0,00   12,59  38,00  126,00  1.762,70  86,64 232,94 1.838,17  366,00 6.632,00

Investimentos previstos de 2014 a 2018 223,67 337,44 concluído 49,00 704,97 424,60  1.099,78  234,79  49,74  201,49  1.226,84  161,00  2.056,94  129,57 460,04  4.266,43  691,61 12.317,91 

Fonte: SPRIS–2014
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de água e coleta e tratamento de esgoto no país, princi-
palmente nesse momento em que há sinais de restrição 
e aumento dos custos de captação de recursos públicos 
para investimentos na área de infraestrutura.

Atualmente, são 304 municípios beneficiados pelo 
segmento privado, distribuídos por diversos esta-
dos. A população beneficiada pela PSP é superior a 
30 milhões de pessoas. 

Considerando que a população brasileira superou  
200 milhões de pessoas, distribuídas em 5.570 muni-
cípios, certamente ainda há um enorme potencial de 
crescimento para essa cooperação.

Dos pequenos municípios  
às regiões metropolitanas 
A PARTICIPAÇÃO do Segmento Privado (PSP) no sa-
neamento favorece tanto os pequenos municípios, 
que, aliás, são a maioria no país (76% do total), quan-
to as capitais e regiões metropolitanas.

A maior parte das concessões privadas está em cida-
des que possuem menos de 50 mil habitantes. Mas a 
PSP também se faz presente em projetos nas metró-
poles, como os Sistemas Alto Tietê e São Lourenço em 
São Paulo, o Cidade Saneada na Grande Recife, o tra-
tamento de esgoto nas cidades do Rio de Janeiro e 
Maceió, a Produção de Água na Bacia do Rio Manso 

(MG), além das concessões em três importantes capi-
tais do país (Campo Grande, Cuiabá e Manaus).

Choque de gestão e planejamento 
NÃO BASTASSEM os déficits já conhecidos do sanea-
mento brasileiro, a má gestão de recursos hídricos 
está afetando de maneira contundente o acesso aos 
serviços de água no país.

Segundo estudo da Agência Nacional de Águas – 
ANA –, concluído em 2010, mais da metade dos mu-
nicípios brasileiros (55%) já enfrentariam problemas 
de abastecimento de água em 2015, seja por questões 
de quantidade e/ou qualidade. As notícias de raciona-
mento e brusca queda no nível dos reservatórios de-
monstram que as previsões da ANA estavam corretas.

A iniciativa privada coloca a gestão como uma 
questão central para o sucesso de suas operações.

Os projetos na área de saneamento são de dura-
ção relativamente longa, que demandam tempo e 
injeção maciça de recursos financeiros nas fases ini-
ciais. Além da maior agilidade em buscar e gerenciar 
esses recursos, há que garantir competência técnica 
e humana para executá-los.

A visão hoje compartilhada pelo governo federal e 
por todos os agentes do setor é a de que não faltam 
recursos no mercado para que o saneamento rece-
ba mais investimentos. O que falta são bons projetos  

Municípios
por tamanho da população

População dos municípios

Fonte: SPRIS–2014
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e fazer que os recursos destinados sejam de fato 
convertidos em benefício à população, a partir de um 
planejamento no longo prazo e na gestão eficiente. 
Esses são fatores que poderão contribuir para a uni-
versalização – e perenidade – dos serviços.

E do que se constitui, efetivamente, essa propala-
da eficiência na gestão do saneamento?

Do ponto de vista técnico, as soluções envolvem a 
produtividade, o combate às perdas físicas e financei-
ras, a eficiência energética, a readequação de proces-
sos e outras medidas que nem sempre foram conside-
radas prioritárias entre os operadores, mas que, agora, 
com a ameaça à segurança hídrica, tornam-se funda-
mentais (boa parte do território brasileiro ainda convive 
com perdas d´água acima dos 40%, inclusive capitais 
como Belém e Porto Velho, onde o índice atinge 70,7%).  

Do ponto de vista empresarial, um documento pu-
blicado no ano passado pela Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental e pela consultoria 
GO Associados dá uma noção de linhas mestras que 
devem nortear a gestão eficiente. As medidas e dire-
trizes mais importantes são:

n a potencialização da base de ativos; 
n a redução do custo médio ponderado do capital; 
n  o aumento da receita; 
n  a redução das despesas; 
n  a melhoria na qualidade do investimento.
 

A combinação desses fatores — medidas técnicas e em-
presariais destinadas a melhorar a gestão do recurso e 
da operação — resulta não apenas em mais eficiência 
(a mesma quantidade de pessoas atendidas com uma 
produção menor de água), mas também colabora para 
que investimentos em novos sistemas de abastecimento 
sejam feitos conforme a real necessidade do país.

Nesse sentido, à medida que a água torna-se um 
bem cada vez mais valioso, o Brasil demanda esfor-
ços nunca antes realizados para que obtenhamos o 
aumento da cobertura dos serviços de água e esgoto. 
A cooperação entre agentes privados e agentes pú-
blicos surge como um caminho natural — e necessá-
rio — para atingir ou até mesmo antecipar as metas 
estabelecidas pelo PLANSAB. 

A iniciativa privada traz para o saneamento uma 
visão empresarial que se torna necessária para ga-
rantir a devida gestão dos recursos hídricos. 

De nada adiantam investimentos vertiginosos, se 
a operação for tecnicamente deficitária.

Modalidades seguras  
garantem as metas definidas
O BRASIL POSSUI, a partir da Lei do Saneamento 
(lei 11.445/07) e da modernização da Lei das PPPs  
(lei 12.766/12), um arcabouço jurídico que garante a 
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presença da iniciativa privada no setor e a segurança 
jurídica aos investidores a partir de um marco legal e 
regulatório consolidado. 

Todas as operações privadas são realizadas por 
empresas fortemente reguladas pelo poder conce-
dente e pela sociedade. 

Mas para que essa atuação seja ainda mais deter-
minante para o avanço do saneamento, é necessário 
garantir um ambiente de negócios mais competitivo, 
que promova a isonomia entre empresas públicas 
e privadas. É fundamental que a concorrência em 
novos projetos aconteça sempre em condições de 
igualdade, inclusive para que a população brasileira 
seja beneficiada pelo melhor serviço possível de sa-
neamento ao menor custo.

Investimento
COM a publicação do PLANSAB, no final de 2013, fi-
cou evidenciada a decisão do país de levar água e 
serviços de esgoto a toda a população. Mas os nú-
meros do investimento no setor ainda estão longe de 
acompanhar o previsto no Plano.

De acordo com o diagnóstico do SNIS – Sistema Na-
cional de Informações sobre Saneamento referente a 
2013, naquele ano os recursos efetivamente aplicados 
no abastecimento de água e esgotamento sanitário 
atingiram R$ 9,4 bilhões. Apesar de ser a melhor marca 

Investimento [R$]
Investimentos privados em concessões 

de serviços de água e esgoto 
[1995-2014]

12,3 BILHÕES

de investimentos  
previstos para 2014–2018

30 
BILHÕES 
CONTRATADOS

realizados até 2013

6,6 BILHÕES

,5

Histórico de investimentos
em milhões [R$]

5,04 5,50

1.802,00

959,82

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

493,82 448,94

132,56 174,54

377,36
428,65

520,02

208,11 181,72
132,60

15,42
68,01

118,85
165,15

207,78

Fonte: SPRIS–2014
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dos últimos anos, o montante ainda está distante da 
necessidade de investimento preconizada pelo próprio 
Ministério das Cidades, que, a partir do PLANSAB, a es-
tima em aproximadamente R$ 15 bilhões/ano.

O fato é que somente com a cooperação da ini-
ciativa privada será possível atingir esse patamar. 
Ou seja, sem a complementariedade de recursos, o 
Brasil não atingirá as metas, que, a prosseguir nesse 
ritmo, logo deverão ser revistas para muito mais do 
que os R$ 15 bilhões anuais inicialmente previstos.

Porém, apenas a falta de recursos não explica a pre-
cariedade dos números do setor. Ao contrário: além 
dos recursos próprios das empresas, há dinheiro 
disponibilizado pelo governo federal e disposição da 
iniciativa privada em investir nessa área. O que pre-
cisa avançar significativamente é o tripé formado por 
vontade política, planejamento e regulação, para que 
o saneamento deixe de ser o “patinho feio” da infra-
estrutura. Outro desafio a superar refere-se à comple-
xidade dos processos de financiamento e exigências 
de garantias corporativas, que ainda prevalecem em 
detrimento do instrumento de Project Finance.

É preciso que o governo federal avoque para si a 
responsabilidade de construir um ambiente colabo-
rativo com o segmento privado a partir de medidas 
que incentivem a isonomia competitiva e o melhor 
acesso às linhas de crédito, com menos complexida-
de e burocracia. Os recursos, se públicos ou priva-
dos, se a fundo perdido (OGU) ou financiados, pre-

cisam conviver de forma harmônica para construir 
uma solução rumo à universalização.

Em 2013, o segmento privado ultrapassou pela pri-
meira vez a barreira do R$ 1 bilhão investido no setor, 
atingindo a cifra de R$ 1,80 bilhão, um acréscimo de 
88% em relação a 2012.

De forma geral, os investimentos se destinam à 
reparação e à ampliação da rede de água e esgoto, 
aumento da produção de água, tratamento e destino 
final do esgoto, esforços de macromedição e hidro-
metração, aplicação de novas tecnologias, combate 
às perdas físicas e melhor gestão comercial.

As previsões do período 2014 a 2018 ultrapassarão o 
montante de R$ 2 bilhões anuais, chegando a R$ 12,3 
bilhões em cinco anos, incrementados com os grandes 
projetos de PPPs firmados com as empresas estaduais.

Formatos de atuação
SEJA no formato de PPP, concessão plena, parcial, 
locação de ativos, contrato de gestão, ou outra mo-
dalidade, o saneamento no Brasil necessita ter o 
segmento privado como um player que possa atuar 
como alternativa eficaz para que o país deixe de con-
viver com a falta de coleta e tratamento de esgoto. 

As PPPs e as concessões plenas municipais são um 
exemplo entre os vários modelos em que os agentes 
privados podem contribuir para o avanço do sanea-

Modalidades de Contrato
Concessões 
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Concessões 
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PPPs Locação 
de Ativos

Outros Modalidades
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mento. Como são projetos de grande porte, elas tra-
zem visibilidade para demonstrar as vantagens des-
sa cooperação para o desafio do saneamento.

Privatizar ou conceder
É COMUM ouvir de interlocutores contrários à inicia-
tiva privada que o modelo de parceria, mesmo no for-
mato de PPP, não passa de uma “privatização” do setor.

A ABCON e o SINDCON têm buscado desmistificar 
esse tipo de equívoco, apresentando dados que de-
monstram o distanciamento dessas afirmações com 
a realidade. Ainda persiste um errôneo entendimento 
de que todos os modelos de participação caracteri-
zam processos de “privatização”, desconsiderando os 
conceitos da “parceria público-privada”, amparada 
pela Lei das PPP´s 11.079/04, e de “concessão”, ampa-
rada pela lei 8.987/95.

Porém, no saneamento, não há nenhum caso no 
país de empresa pública que tenha a totalidade de 
seus ativos transferidos para a iniciativa privada.

Como falar em “privatização”, se os ativos permane-
cem sob o domínio do Estado, ou seja, dos cidadãos? 

Tarifas justas e adequadas
ENTRE os benefícios da participação da iniciativa pri-

vada no saneamento estão a adoção de tarifas justas 
e adequadas, compatíveis com as praticadas hoje 
por todo o mercado.

Em relação ao atendimento de comunidades caren-
tes, as empresas privadas possuem compromissos 
e metas firmadas em seus contratos, rigorosamente 
reguladas e monitoradas por agências reguladoras, 
pelo poder concedente e pela sociedade civil. Assim, 
elas atendem toda a população estipulada em con-
trato pelo titular do serviço, sem discriminação de-
vido à condição socioeconômica. Para tanto, assim 
como as empresas públicas, a maioria das empresas 
privadas praticam tarifas diferenciadas, chamadas de 
tarifas sociais, sem prejuízo daquelas praticadas para 
a população de outras classes socioeconômicas.

Emprego e recursos humanos 
UMA vez que a concessionária privada assume com-
promissos de eficiência e resultados, nenhum em-
prego que confira essa produtividade à operação 
será descartado. 

A presença das concessionárias contribui, dessa 
forma, para a geração de empregos, muitas vezes em 
regiões com pouca oferta de postos de trabalho para 
a mão de obra local, bem como movimenta o mer-
cado formado por fornecedores e de outros serviços 
ligados à sua atividade.
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AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A

MA Águas de Timon Timon Água + Esgoto 2015 30 163.342 184,00

MS Águas Guariroba Campo Grande Água + Esgoto 2000 60 843.120 1.575,20

MT Águas de Barra do Garças Barra do Garças Água + Esgoto 2003 30 58.099 59,24

Águas de Campo Verde
Brasil Central Eng. Ltda
Kullinan Eng. e Construção Ltda

Campo Verde Água + Esgoto 2001 30 28.689 10,70

Águas de Carlinda Brasil Central Eng. Ltda Carlinda Água 2004 30 4.423 15,30

Águas de Cláudia Brasil Central Eng. Ltda Cláudia Água + Esgoto 2004 30 8.701 6,42

Águas de Confresa Confresa Água + Esgoto 2013 30 11.383 85,90

Águas de Diamantino Diamantino Água + Esgoto 2014 30 19.501 39,40

Águas de Guarantã Guarantã do Norte Água + Esgoto 2001 30 27.029 11,90

Águas de Jauru
Filadelfo dos Reis Dias
Kullinan Eng. e Construção Ltda

Jauru Água + Esgoto 2012 30 5.742 3,85

Águas de Marcelândia 
Brasil Central Eng. Ltda
Ana Paula Gil Dias 

Marcelândia Água + Esgoto 2003 30 7.004 4,02

Águas de Matupá Matupá Água + Esgoto 2001 30 14.973 9,23

Águas de Nortelândia
Kullinan Eng. e Construção Ltda
Ana Paula Gil Dias

Nortelândia Água + Esgoto 2002 50 5.083 3,84

Águas de Peixoto de Azevedo
Construtora Nascimento Ltda
Brasil Central Eng. Ltda

Peixoto de Azevedo Água + Esgoto 2000 30 20.632 10,20

Águas de Poconé Brasil Central Eng. Ltda Poconé Água 2008 16 23.261 1,53

Águas de Porto Esperidião Porto Espiridião Água + Esgoto 2012 30 4.312 9,30

Águas de Primavera Kullinan Eng. e Construção Ltda Primavera do Leste Água + Esgoto 2000 30 52.474 13,56

Águas de Santa Carmem
Brasil Central Eng. Ltda
Ana Paula Gil Dias

Santa Carmem Água + Esgoto 2001 30 3.182 1,35

Águas de São José 
Brasil Central Eng. Ltda
Ana Paula Gil Dias

S.José do Rio Claro Água 2008 30 14.102 9,10

Águas de Sorriso
Filadelfo dos Reis Dias
Kullinan Eng. e Construção Ltda

Sorriso Água + Esgoto 2000 30 65.895 16,70

Águas de União do Sul
Brasil Central Eng. Ltda
Ana Paula Gil Dias

União do Sul Água + Esgoto 2000 30 2.263 2,48

Águas de Vera 
Brasil Central Eng. Ltda
Ana Paula Gil Dias

Vera Água + Esgoto 2004 37 7.583 10,80

Saneamento Básico de Jangada
Brasil Central Eng. Ltda
Ana Paula Gil Dias
Mara Daisy Gil Dias

Jangada Água + Esgoto 2004 30 3.005 2,68

Saneamento Básico de Pedra Preta Brasil Central Eng. Ltda Pedra Preta Água + Esgoto 2003 29 11.811 8,40

Águas de Sinop Sinop Água + Esgoto 2014 29 93.753 339,46
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PA Águas de São Francisco Barcarena Água + Esgoto 2014 35 15.870 188,60

Águas de Novo Progresso Novo Progresso Água 2003 30 13.080 5,00

RJ Prolagos Armação de Búzios Água + Esgoto 1998 43 369.104 850,82

Arraial do Cabo

Cabo Frio

Iguaba Grande

São Pedro da Aldeia

SC Águas São Francisco do Sul S.Francisco do Sul Água + Esgoto 2014 35 39.425 230,00

SP Águas do Mirante Piracicaba Esgoto 2012 30 377.581 332,62

Águas de Matão Matão Água + Esgoto 2013 30 76.786 75,01

TOTAL 2.391.208 4.116,61

GRUPO BRANCO PERES E ENORSUL

SP CMS–Cia. Saneamento de Matão Matão Tratamento de Esgoto 2002 30 – 42,84

CAB AMBIENTAL S.A

AL CAB Águas do Agreste Arapiraca Produção de Água 2012 30 253.100 207,00

Campo Grande

Coité do Noia

Craíbas do Nunes

Feira Grande

Girau do Ponciano

Igaci

Lagoa da Canoa

Olho d’Água Grande 

São Brás

MT CAB Alta Floresta PCT Participações Ltda Alta Floresta Água + Esgoto 2002 30 43.005 35,00

CAB Canarana Canarana Água + Esgoto 2000 30 15.468 14,00

CAB Colider PCT Participações Ltda Colider Água + Esgoto 2002 30 25.347 17,00

CAB Comodoro PCT Participações Ltda Comodoro Abast. Água 2007 30 13.028 5,00

CAB Cuiabá Cuiabá Água + Esgoto 2012 30 530.095 1.021,00

CAB Pontes e Lacerda PCT Participações Ltda Pontes e Lacerda Água + Esgoto 2000 30 35.039 22,00

PR CAB Águas de Paranaguá Paranaguá Água + Esgoto 1997 48 142.868 331,00
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SP Águas de Andradina Sabesp-Cia. Saneam. Básico do Estado de SP Andradina Água + Esgoto 2010 30 53.339 44,00

Águas de Castilho Sabesp-Cia. Saneam. Básico do Estado de SP Castilho Água + Esgoto 2010 30 14.610 16,00

CAB Atibaia Atibaia Esgoto 2012 30 125.000 98,00

CAB Guaratingueta Guaratingueta Trat. Esgoto 2008 30 106.082 86,00

CAB Piquete Piquete Água + Esgoto 2010 30 13.057 11,00

CAB spat Galvão Engenharia S.A Arujá Prod. de Água e Trat. de Lodo 2008 15 5.000.000 383,00

Ferraz de Vasconcelos

Guarulhos

Itaquaquecetuba

Mauá 

Mogi das Cruzes

Poá

Santo André

São Paulo (Zona Leste)

Suzano

ESAP Enops Eng. S.A Palestina Água + Esgoto 2007 30 9.823 8,00

Sanessol Enops Eng. S.A Mirassol Água + Esgoto 2007 30 53.976 49,00

SC Itapoá Saneamento Serrana Engenharia Ltda Itapoá Água + Esgoto 2012 30 15.222 89,00

Tubarão Saneamento Duane do Brasil S.A Tubarão Água + Esgoto 2012 30 88.557 228,00

TOTAL 6.537.616 2.664,00

CONASA–COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO S.A

SC Águas de Itapema Emissão Eng. e Construções Ltda Itapema Água + Esgoto 2004 25 51.608 90,27

RJ Águas de Santo Antônio Sto. Antônio de Pádua Água 2004 30 39.053 9,03

SP Sanesalto Saneamento Salto Esgoto 1996 25 109.496 36,00

TOTAL 200.157 135,30

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A/CONSTRUTORA CAMARGO CAMARGO CORREA S.A

SP
Sistema Produtor São Lourenço Barueri, Carapicuiba, Cotia, 

Itapevi, Jandira, Vargem 
Grande Paulista

Produção de Água 2013 15 1.500.000 2.990,00

TOTAL 1.500.000 2.990,00
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CONSTRUTORA PEREIRA CAMPANHA LTDA

MT  Águas de Juara Juara Água + Esgoto 2001 n.d. 26.265 8,00

TOTAL 26.265 8,00

CONSTRUTORA PREMIER LTDA

MT Águas de Canaã Nortão Materiais de Construção Ltda Canaã do Norte Água + Esgoto 2009 30 7.852 15,88

TOTAL 7.852 15,88

EMISSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RJ Fontes da Serra Guapimirim Água 2000 30 25.972 14,07

TOTAL 25.972 14,07

ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

MT Empresa de Saneamento de Nobres Nobres Água + Esgoto 1999 30 12.600 2,60

TOTAL 12.600 2,60

GS INIMA BRASIL LTDA

AL Sanama
STE Serviços Téc. de Eng. S.A.
Enorsul–Serv. em Saneam. Ltda

Maceió Esgoto e Gestão Comercial 2014 30 275.000 157,65

SP Ambient Ribeirão Preto Esgoto 1995 28 650.000 180,89

Sesamm
Sabesp-Cia. Saneam. Básico do Estado de SP
ECS–Operações e Particip. Ltda

Mogi Mirim Esgoto 2008 30 57.105 77,54

Araucária Saneamento
Cesbe S.A Eng. e Empreendimentos
Construtora Elevação Ltda

Campos de Jordão Esgoto 2010 20 76.000 106,11

Sanevap
Cesbe S.A Eng. e Empreendimentos 
Construtora Elevação Ltda

São José dos Campos Esgoto 2012 20 150.000 80,37

TOTAL 1.208.105 602,56
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GRUPO BERTIN S.A

SP Águas de Itu Itu Água + Esgoto 2007 30 155.028 238,63

TOTAL 155.028 238,63

HIDROSAN

MT Águas de S. Pedro da Cipa São Pedro da Cipa Água + Esgoto 2001 n.d. 3.793 0,04

TOTAL 3.793 0,04

LATAM WATER PARTICIPAÇÕES LTDA–UNIÁGUAS

SP Aqua Pérola
Colinas Participações Ltda
Luiz Otávio Pontes de Carvalho

Birigui Água 1994 23 45.406 2,50

Águas de Marília

Telar Eng. e Comércio Ltda 
Paineira–Empreend. Part. e Com. Ltda 
Colinas Participações Ltda
Jamp Eng. Associados Ltda

Marília Água 1997 20 39.112 2,30

Águas de Guará Latampart  S.A Guará Água + Esgoto 2000 25 19.223 3,72

Águas de Mineiros Latampart  S.A Mineiros do Tietê Água + Esgoto 1996 30 11.500 6,30

TOTAL 115.241 14,82

MATÉRIA PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA

SP Matéria Perfuração de Poços Birigui Produção de Água 2003 15 30.000 3,10

TOTAL 30.000 3,10

NASCIMENTO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

MT Águas de Arenápolis Arenápolis Água + Esgoto 2001 n.d. 10.169 n.d.

TOTAL 10.169 0,00

NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA

MT Águas de Sapezal Sapezal n.d. n.d. n.d. 15.124 n.d.

TOTAL 15.124 0,00
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OAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A

SP Sagua Guarulhos Esgoto 2014 30 1.034.000 1.116,00

Samar Araçatuba Água + Esgoto 2012 30 190.536 324,00

TOTAL 1.224.536 1.440,00

ODEBRECHT AMBIENTAL S.A

BA
Odebrecht Ambiental 
Unid. Jaguaribe

Construtora Norberto Odebrecht S.A
Salvador
Lauro de Freitas

Trat. e disposição final do 
esgoto 

2006 15 1.900.000 261,13

ES
Odebrecht Ambiental 
Unid. Cachoeiro 

Cachoeiro de Itapemirim Água + Esgoto 1998 37 206.973 209,00

GO Odebrecht Ambiental 
Unid. Goiás

Aparecida de Goiania Esgoto 2013 30 923.904 951,01

Jataí

Rio Verde

Trindade

MA Odebrecht Ambiental 
Maranhão S.A.

S.José de Ribamar Água + Esgoto 2015 35 327.000 450,00

Paço Lumiar

MG Odebrecht Ambiental 
Unid. Rio Manso

Belo Horizonte Água 2013 15 1.325.800 500,60

Betim

Contagem

Ibirité

Igarapé

Lagoa Santa

Mário Campos

Pedro Leopoldo

Ribeirão das Neves

Santa Luzia

S.Joaquim de Bicas

Sarzedo

São José da Lapa

Vespasiano
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MA Odebrecht Ambiental Região 
Metropolitana do Recife/Goiania 
SPE S.A

Lidemarc Construções Abreu e Lima Coleta e Trat. de Esgoto 2013 35 3.965.548 2.954,94

Araçoiaba

Cabo de Sto.Agostinho

Camaragibe

Igarassu

Ipojuca

Itamaracá

Itapissuma

Jaboatão dos Guararapes

Moreno

Olinda

Paulista

Recife

S.Lourenço da Mata

Goiana

RJ
Odebrecht Ambiental  
Rio das Ostras

Construtora Norberto Odebrecht S.A Rio das Ostras Esgoto 2007 15 127.171 385,00

Odebrecht Ambiental Unid. Macaé Macaé Esgoto e Gestão Comercial 2012 30 229.624 643,69

RS
Odebrecht Ambiental 
Unid. Uruguaiana

Construtora Norberto Odebrecht S.A Uruguaiana Água + Esgoto 2011 30 129.580 169,83

SC
Odebrecht Ambiental 
Unid. Blumenau

Engeform Construção e Comercial Ltda
Construtora Norberto Odebrecht S.A

Blumenau Coleta e Trat. de Esgoto 2010 35 334.002 302,80

SP
Odebrecht Ambiental 
Unid. Capivari

Construtora Norberto Odebrecht S.A
CBPO Eng. Ltda

Capivari Coleta e Trat. de Esgoto 2007 20 52.559 153,00

Odebrecht Ambiental 
Unid. Mauá

Mauá 
Coleta, Trat. de Esgoto e 
Gestão Comercial

2003 30 448.776 233,00

Odebrecht Ambiental 
Unid. Limeira

Limeira Água + Esgoto 1995 44 294.128 135,47

Odebrecht Ambiental 
Unid. Porto Ferreira

Porto Ferreira Água + Esgoto 2011 30 54.413 72,84

Odebrecht Ambiental 
Unidade Rio Claro

Latam Water Participações Ltda
Lumina Resíduos Industriais Ltda
Construtora Norberto Odebrecht

Rio Claro Coleta e Trat. de Esgoto 2007 30 198.413 146,35

Odebrecht Ambiental 
Unid. Sta Gertrudes

Santa Gertrudes Água + Esgoto 2010 30 24.272 29,40

Odebrecht Ambiental Unid. Sumaré Sumaré Água + Esgoto 2014 30 260.000 345,30

Saneaqua Sabesp-Cia. Saneam. Básico do Estado de SP Mairinque Água + Esgoto 2010 30 45.729 82,44
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TO Saneatins 3 Municípios Produção de Água 30 19.749 n.d.

44 Municípios Água + Esgoto 30 1.051.172 n.d.

ATS 78 Municípios Assist. Técnica 1999 30 310.919 1.529,02

PA Saneatins  6 Municípios Água + Esgoto 1999 30 234.272 240,80

TOTAL 12.464.004 9.795,62

PLANEX ENGENHARIA LTDA/GLOBAL ENGENHARIA

MG Águas de Bom Sucesso Bom Sucesso Água + Esgoto 2002 25 16.430 3,09

Coságua Paraguaçu Água + Esgoto 2000 30 18.162 5,28

Sanarj Araújos Água + Esgoto 2002 30 5.280 1,19

TOTAL 39.872 9,56

SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S.A

RJ Águas de Agulhas Negras Resende Água + Esgoto 2007 30 124.316 136,33

Águas do Imperador Preservar Participações S.A Petrópolis Água + Esgoto 1997 45 298.017 158,20

Águas de Juturnaíba Preservar Participações S.A Araruama Água + Esgoto 1997 40 223.119 241,90

Silva Jardim

Saquarema

Águas de Niterói Preservar Participações S.A Niterói Água + Esgoto 1997 43 495.470 356,30

Águas de Nova Friburgo Nova Friburgo Água + Esgoto 1999 40 184.460 133,00

Águas do Paraíba Preservar Participações S.A Campos dos Goytacazes Água + Esgoto 1996 39 480.648 227,29

Águas de Paraty Paraty Água + Esgoto 2014 30 39.365 144,28

SP Águas de Araçoiaba Developer S.A
Queiroz Galvão Part. Conc. S.A.
Trana Construções Ltda
Construtora Cowan S.A.

Araçoiaba da Serra Água + Esgoto 2009 30 30.713 30,06

Águas de Esmeralda DH Perfuração de Poços Ltda Ourinhos Produção de Água 1996 15 15.000 1,12

Águas de Votorantim SGA–Sist. de Gestão Amb. Ltda Votorantim Água + Esgoto 2012 30 116.706 90,83

Sanej Jaú Tratamento de Esgoto 2000 20 141.703 27,00

TOTAL 2.149.517 1.546,31
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SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S.A/ODEBRECHT AMBIENTAL

RJ FAB Zona Oeste S.A Rio de Janeiro Esgoto 2012 30 1.786.440 2.552,00

TOTAL 1.786.440 2.552,00

SOLVI–PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS DE SANEAMENTO LTDA/SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S.A

AM Manaus Ambiental Companhia de Saneamento do Norte–CSN Manaus Água + Esgoto 2000 30 2.020.301 3.611,18

TOTAL 2.020.301 3.611,18

SGA–SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 

SP Águas de Mandaguahy
Empresa Tejofran de Saneamento  
e Serviços Ltda

Jaú Produção de Água 1995 20 39.312 33,70

TOTAL 39.312 33,70

SETAE–SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA

MT Setae–Campinápolis Campinápolis Abastec. de Água 2001 n.d. 4.422 8,00

Setae–Novo São Joaquim Novo São Joaquim Abastec. de Água 2001 n.d. 4.728 0,70

Setae–Nova Xavantina Nova Xavantina Água + Esgoto 2001 n.d. 17.526 n.d.

TOTAL 26.676 8,70

SOLVI–PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS DE SANEAMENTO LTDA

RS São Gabriel Saneamento 
Vega Eng. Ambiental Ltda
GMEC Projetos e Obras

São Gabriel Água + Esgoto 2012 30 60.425 103,76

TOTAL 60.425 103,76
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SONEL ENGENHARIA LTDA

ES Consórcio Serra Ambiental
Construtora Aterpa M. Martins Ltda
Mauá Partic. Estruturadas S.A

Serra Esgoto 2013 30 n.d. 409,00

TOTAL n.d. 409,00

TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA

SP
Companhia de
Saneamento de Jundiaí

Augusto Velloso Engenharia S.A 
Construtora Coveg Ltda

Jundiaí Esgoto 1996 30 390.000 233,00

TOTAL 390.000 233,00

32.440.213 30.591,28





Indicadores de Gestão 
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FRENTE a um cenário promissor de crescimento de 
modelos e ações de cooperação para a prestação dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sa-
nitário no país, faz-se necessário consolidar e fortale-
cer instrumentos e ferramentas que traduzam os reais 
impactos do segmento privado no setor e que 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 desempe-
nho das empresas privadas, consolidados no SPRIS  
—Sistema de Informações do Segmento Privado do 
Setor Saneamento.

Com o intuito de aprimorar o Banco de Dados da 
ABCON e do SINDCON desenvolvido desde 2001, o 
SPRIS nasce do trabalho dos profissionais das em-
presas associadas, reunindo os principais indicado-
res do setor publicados no SNIS—Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento, sistema coorde-
nado pela Secretaria Nacional de Saneamento Am-
biental do Ministério das Cidades, somados a indica-
dores complementares construídos pelas Comissões 
Temáticas do SINDCON.

Os resultados do SPRIS também são utilizados 
como balizadores para avaliar o desempenho técni-
co-gerencial das empresas, todas elas voltadas para 

a meritocracia e excelência na gestão e na prestação 
dos serviços.

A ABCON e o SINDCON esperam, dessa forma, 
contribuir com agentes reguladores, autoridades, 
administradores públicos, técnicos e especialistas 
em saúde pública, sindicatos, usuários, imprensa, o 
mercado e a sociedade civil, fornecendo informações 
de qualidade e monitorando o desempenho das em-
presas privadas nos seus municípios de atuação.

A segunda coleta de dados do sistema SPRIS teve 
como referência o ano de 2013, acompanhando a 
agenda do SNIS.

Das 93 operações privadas com atividades ope-
racionais ativas no ano de 2013, 71 fazem parte do 
universo dos dados SPRIS referentes a esse ano. 
Destas, 56 são concessões plenas, ou seja, operam 
serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário; seis são concessões parciais que operam 
apenas serviços de água, sendo uma responsável 
pela produção e cinco responsáveis pela produção e 
distribuição de água; nove concessões parciais que 
operam apenas serviços de esgotamento sanitário, 
sendo cinco responsáveis por coleta e tratamento e 
quatro apenas pelo tratamento.

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

PROLAGOS (RJ) 17%

15%ÁGUAS DE POCONÉ (MT)

ÁGUAS DE NOVO PROGRESSO (PA)
12%

MÉDIA SEGMENTO PRIVADO 4%

3%MÉDIA BRASIL

Fonte: SNIS–2013/SPRIS–2013

Crescimento em números  
de ligações de água 2013/2012
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Cobertura dos serviços
O SPRIS apontou altos índices de Atendimento por 
Redes de Água nas áreas urbanas dos municípios 
atendidos por contratos de concessão plena ou ou-
tras modalidades, cujas metas envolvem o serviço de 
abastecimento urbano. A média das concessionárias 
avaliadas em 2013 foi de 93% de atendimento. A mé-
dia é composta por 13% de operadoras que alcan-
çaram a universalização do atendimento e 40% com 
índices superiores a 89%.

Para alcançar e manter os elevados índices de 
atendimento de água, as empresas apresentaram 
uma média de 4% de crescimento no número de li-
gações em 2013, crescimento acima da média de 
3% do setor segundo SNIS 2013. Destacam-se aí a 
concessionária Prolagos (Região dos Lagos, RJ), que 
apresentou um crescimento de 17% no número de 
ligações de água em 2013, Águas de Poconé (MT), 
com 15%, e Águas de Novo Progresso (PA), com um 
aumento de 12% nas ligações.

O Índice de Coleta de Esgoto apresentou uma 
média de 56%, com grandes variações entres as 
concessionárias. Das 60 concessões avaliadas, 28% 

possuem índices de coleta de esgoto igual ou maior 
que 80%. Das concessões que possuem o serviço de 
coleta de esgoto universalizado, ou seja, índices de 
100%, em 2013, destacam-se: Águas de Matão (SP), 
Cia. de Saneamento de Jundiaí (SP), Águas do Impe-
rador (RJ), Sanessol (SP), Prolagos (RJ) e Águas de 
Niterói (RJ).

Das 59 concessões que forneceram a informação so-
bre o número de ligações de esgoto em dezembro de 
2013, o índice médio de crescimento de ligações entre o 
ano referência e o ano anterior foi de 6%, sendo que no 
município de Sorriso (MT), o aumento foi de 70%, em 
Uruguaiana (RS) o aumento foi de 49%, em Blumenau 
(SC), 47% e em Colider (MT), 41%. A média do setor no 
ano de 2013 foi de 4,3% segundo SNIS.

Em relação ao Índice de Tratamento de Esgoto calcu-
lado sobre a água consumida, a média foi de 57% em 
2013. Segundo o SNIS, em 2013 a média do país foi 39%.

Das 61 concessionárias avaliadas, 36% (ou 22) 
apresentaram índices superiores à média. Cabe des-
tacar que a média aumenta para 72% em concessões 
que possuem de cinco a dez anos de operação. 

MÉDIA SEGMENTO PRIVADO

70%SORRISO (MT)

BLUMENAU (SC)

MÉDIA BRASIL 4,3%

6%

47%

URUGUAIANA (RS) 49%

Crescimento em números  
de ligações de esgoto 2013/2012
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Eficiência dos serviços

Índice de macromedição 
A MÉDIA RESULTANTE do SPRIS para o índice de 
macromedição em 2013 foi de 84%, frente à mé-
dia nacional de 76%, segundo dados do SNIS 2013.  
Das 61 operações avaliadas, 66% possuem seus vo-

lumes de água disponibilizados para distribuição 
medidos por macromedidores na saída de suas esta-
ções de tratamento de água, unidades de tratamento 
simplificadas e poços, sendo que 56% apresentam 
índices maiores do que 90%. Já 31% das operações 
avaliadas não possuem tal prática.

Perdas na distribuição
A MÉDIA do índice de perdas na distribuição em 2013 
foi de 42%. Das 60 operações participantes, 28 apre-
sentaram indicadores melhores que a média. Desta-
cam-se os municípios de Limeira, com índice de 14%, 
Mineiros do Tietê e Palestina com 17%, todos esses 
localizados no estado de São Paulo.

Cabe destacar que a cada ano as empresas priva-
das assumem novas operações com altos índices de 
perdas de distribuição, justamente com o objetivo 
de reduzir tais índices a partir da implementação de 
programas específicos. Daí a média do segmento 
refletir estatisticamente em alguns momentos índi-
ces ainda elevados. Por exemplo, a concessionária 
Cab Cuiabá iniciou a operação em 2013 com o desa-
fio de reduzir o índice de 67% de perdas de distribui-
ção no município.

O esforço concentrado na redução de perdas pode 
ser visualizado no caso da concessionária Águas de 
Guariroba, no tema BOAS PRÁTICAS desta publicação.

Macromedição

Volumes medidos na 
saída de estações de 
tratamento de água

76% 84%

2013Fonte: SNIS–2013/SPRIS–2013

Média 
Brasil

Média 
Segmento

Privado
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Perdas de faturamento 
EM 2013, a média das perdas de faturamento nas 61 
operações avaliadas foi de 42%. Quando analisados 
os indicadores das concessionárias que operam en-
tre cinco e dez anos, essa média cai para 29%.

Cabe ressaltar que 80% das operações apresenta-
ram índices abaixo da média e 26% apresentaram ín-
dices considerados ótimos para o setor, com perdas 
de faturamento entre 0 e 20%.

Renovação do  
Parque de hidrômetros
COM VISTA a avaliar a manutenção do parque de hi-
drômetros das concessionárias, o índice criado pelo 
SINDCON traz o percentual de ligações ativas pro-
vidas de hidrômetros com idade inferior a 5 anos, 
tempo recomendado pelo INMETRO para troca do 
equipamento.

Devido à novidade da informação solicitada, ape-
nas 32 operadores responderam à solicitação. Entre 
eles, a média de renovação do parque de hidrôme-
tros foi de 61%. Destaca-se Águas de São José (MT), 
com 93% de renovação em 2013. 

Planos municipais  
de saneamento e regulação
DENTRE O UNIVERSO de 61 respondentes, pode-se afir-
mar que 87% das concessões atuam em municípios que 
já possuem seus Planos Municipais de Saneamento.

Em pesquisa amostral realizada pelo Sindcon em 
março de 2015, podemos esboçar o cenário atual da 
regulação dos contratos privados. Das 56 concessio-
nárias participantes, 83% são reguladas desde o ini-
cio dos contratos; 41% são reguladas por agências 
reguladoras e 59% pelo poder concedente.

Em relação à abrangência do ente regulador, 77% 
são municipais, 13% regionais, 7% estaduais e 3% 
por bacia hidrográfica.

Índice de esgoto tratado
referido à água consumida [%]

57 %

2013

39%

Empresa Privadas

Média Brasil

Fonte: SNIS–2013/SPRIS–2013
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Tarifa Média Praticada pelos 
operadores públicos e privados 
(TMP)/R$/m³
A TARIFA MÉDIA relaciona a receita operacional dire-
ta (água e esgoto) com o volume total faturado (água 
e esgoto). A série histórica de onze anos mostra que 
em apenas três deles a Tarifa Média do segmento pri-
vado se mostrou maior que a média do grupo dos 
prestadores regionais (CEBS).

Cabe ressaltar que as empresas privadas não re-
cebem recursos a fundo perdido para a realização 
dos seus investimentos; assim, a receita tarifária 
subsidia também o pagamento dos financiamentos, 
além de financiar todas as atividades operacionais 
e contratuais.

Na avaliação da ABCON, a prática de tarifas reais, 
que não sofram interferência política e reflitam valo-
res justos para que o serviço prestado tenha qualida-
de e seja efetivo, é uma necessidade. Tarifas subdi-
mensionadas têm como resultado a manutenção de 
uma visão distorcida do custo dos serviços entre a 
população, e fazem que o país permaneça sem en-
frentar, com os devidos investimentos, o problema 

da falta de acesso ao saneamento.
O fato de a iniciativa privada conseguir praticar 

tarifas compatíveis com o mercado sem recursos a 
fundo perdido evidencia a capacidade de gestão e 
contradiz velhas opiniões sobre o mito tarifário.

Essa situação torna clara 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 ob-
tidas através da aplicação de 
tarifas. O SPRIS avaliou 66 
concessões que atingiram 
a média de 63%. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Média Brasil
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2,49

2,28

2,22
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1,71

2,27

2,37

Companhias Estaduais [CESBs]

Média Segmento Privado

Tarifa Média [R$]
dos operadores públicos e privados

Tarifa Média Praticada [TMP] R$/M

Fonte: SNIS–2013/SPRIS–2013
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Investimentos por ligação de 
água + esgoto (R$/ligação)
O RESULTADO do SPRIS apontou uma média dos va-
lores investidos nas operações privadas em 2013, por 
ligação de água e esgoto, de R$ 225,04, valor expres-
sivo frente ao histórico do indicador, segundo dados 
do SNIS. O segmento privado 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 (Total)
NAS 66 CONCESSÕES AVALIADAS, a margem da des-
pesa com pessoal próprio total (inclui a despesa com 

serviços de terceiros) em 2013 foi de 29% da receita 
operacional. Essa média está abaixo da média do 
setor em 2013, segundo SNIS, na qual a margem 
foi de 42%.

Ainda em relação ao pessoal próprio total, temos 
que, para o ano de 2013, a média de produtividade 
foi de 316 funcionários equivalentes para cada eco-
nomia ativa (unidade – padrão para cobrança de ta-
rifa). Nota-se que, no decorrer dos anos, a média na-
cional de produtividade, segundo o SNIS 2013, foi de 
424 empregados por economia ativa.

Esses são alguns exemplos que o setor privado 
deseja mostrar em seu primeiro ano de consolida-
ção de informações da gestão, contribuindo para 
ampliar o diálogo entre os segmentos público e 
privado. Também faz parte do seu papel co-
locar em prática os fundamentos da 
gestão que garantem a eficiência: 
a geração de informações, a 
transparência e a prestação 
de contas para todas as par-
tes interessadas.

Investimento  
R$/ligação de água + esgoto 
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COM OS CASOS apresentados a seguir, este PANO-
RAMA ilustra as experiências bem-sucedidas e a con-
solidação das boas práticas nos serviços de sanea-
mento realizados pela iniciativa privada.

Nesta edição, procuramos trazer exemplos em con-
sonância com a necessidade mundial de dar respostas 
à segurança hídrica de acordo com os seguintes cri-
térios: compromisso com o respeito ao direito huma-
no à água e ao saneamento; eficiência na gestão dos 
serviços; saúde pública e sustentabilidade ambiental.

A realidade mundial mostra que água e esgota-
mento sanitário se tornaram itens prioritários na 
agenda do desenvolvimento humano igualitário.

Em tempos de crise hídrica, o planejamento, 
a eficiência na gestão e a capacidade de investi-
mentos, ao lado da inovação tecnológica, trazem 
resultados garantidos e permitem que, a partir da 
cooperação público-privada, tenhamos um real 
avanço na infraestrutura hídrica e nos níveis de co-
bertura dos serviços.

Boas Práticas
As Operações  
Privadas no Saneamento
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SEM MEDO DO DESAFIO
Solução da CAB Ambiental para a histórica falta de 
água na região

A SEGUNDA REGIÃO mais populosa de Alagoas so-
fria há décadas com falta d'água devido à infraestru-
tura básica precária, incapaz de acompanhar o ritmo 
de desenvolvimento da região. A CASAL, empresa 
estadual responsável pelos serviços de água, decidiu 
buscar no modelo de Parceria Público-Privada (PPP) 
os investimentos e a capacidade operacional para 
ampliar e modernizar o sistema instalado. 

A situação dos 240 mil moradores do Agreste ala-
goano era grave. A falta d'água na região de Arapiraca 

tornou a intermitência do sistema algo frequente, sub-
metendo a população a um sistema de rodízio. 

O controle de qualidade da água era deficitário, 
colocando a saúde das famílias em risco. A baixa 
oferta de água também gerava problemas sociais e 
econômicos. Havia muita dificuldade em atrair indús-
trias e investimentos, afetando consequentemente a 
geração de empregos e renda. 

O problema histórico de falta d’água na região de 
Arapiraca foi resolvido por meio de soluções técni-
cas na área de engenharia, de operação e financia-
mento utilizados para duplicar o volume produzido 
no prazo recorde de 15 meses. Para isso, a CAB 
Águas do Agreste chegou a colocar 1.500 operários 
trabalhando dia e noite, nos momentos mais inten-
sos da obra.

Inaugurado em agosto de 2014, o novo sistema 
adutor do Agreste engloba uma adutora de 57 km de 
extensão e 700 mm de diâmetro de aço carbono, que 
sai da captação de água bruta às margens do Rio São 
Francisco, no município de Traipu, para o reservató-
rio-pulmão localizado na Serra dos Manões. Inclui 
também um reservatório com capacidade de quatro 
mil m3. A adutora foi 100% enterrada para ter agilida-
de na execução e protegida de vandalismo.

Respeito ao direito humano  
à água e ao saneamento

Agreste de Alagoas (10 municípios)
248.000 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
CAB Ambiental 
CONCESSIONÁRIA: 
CAB Águas do Agreste

AL
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A nova captação de água bruta tem capacidade 
para 1.500 m3/h, com pré-tratamento. Uma nova ETA, 
pré-fabricada em aço de alta durabilidade, foi cons-
truída no município de Arapiraca.

Outras medidas tomadas pelo parceiro privado 
foram a modernização da frota e dos equipamentos, 
além da prestação de serviços comerciais, como lei-
tura informatizada e emissão de contas; e a constru-
ção de um Centro de Controle Operacional na sede da 
CAB Águas do Agreste para monitorar todo o sistema, 
com acionamento remoto das unidades operacionais.

Operações CAB Águas do Agreste

Respeito ao direito humano à água e ao saneamento
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AGILIDADE A SER SEGUIDA
O rápido atendimento de metas da GS Inima Brasil

O MUNICÍPIO de Mogi Mirim encontrou, na par-
ceria entre o público e o privado, uma solução para 
garantir investimentos que pudessem propiciar à ci-
dade o tratamento de esgotos.

A SESAMM S.A é fruto de um consórcio compos-
to pelas seguintes empresas acionistas: GS INIMA,  
SABESP e ECS, o primeiro formado entre empresas 
privadas e uma empresa de economia mista no setor.

Com início em 2008 e prazo de 30 anos, o contra-
to prevê a prestação de serviços de complementa-
ção da implantação do sistema de afastamento de 
esgotos e implantação e operação do sistema de 
Tratamento de Esgotos do Município de Mogi Mi-
rim. O investimento comprometido no contrato é da 
ordem de R$ 77,54 milhões.

Com objetivo de ampliar a cobertura do tratamen-
to de esgoto, a SESAMM iniciou sua operação em 
2012, saindo de 0% de tratamento do esgoto gerado 
no município para os atuais 65%.

O cronograma de investimentos e as fases do pro-
jeto estão apresentados nos gráficos que compõem 
esta página.

Fases do projeto
ENTRE os benefícios obtidos com a SPE está a lim-
peza dos rios Mogi Mirim e Mogi Guaçu, importantes 
mananciais da região. Cerca de 250 empregos diretos 
e indiretos foram criados com a operação, que ime-
diatamente aqueceu a economia local. A transferência 

Operações SESAMM – ETE Mogi Mirim

Mogi Mirim/SP
66.500 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
GS Inima Brasil 
CONCESSIONÁRIA: 
SESAMM – Serviços de  
Saneamento de Mogi Mirim

Respeito ao direito humano à água e ao saneamento
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de tecnologia é outro efeito da parceria, que se fir-
mou como um novo modelo de atuação em Parcerias  
Público-Privadas (PPPs) para o saneamento. 

Foco na qualidade
A PARCERIA estabelecida entre o setor privado e o SAAE 
de Mogi Mirim foi fundamental para o rápido atendi-
mento das metas e também para a obtenção das me-
lhorias ambientais conquistadas na região. Os controles 
realizados pela CETESB (Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental) permitiram o acompanhamen-
to de indicadores reais da qualidade do efluente. 

A boa qualidade do efluente permite utilizá-lo para 
fins não potáveis. O emprego da água de reúso para 
finalidades menos nobres, para fins operacionais, con-
tribui para o equilíbrio entre oferta e demanda de água 
na região.

Após diversos estudos técnicos, econômicos, am-
bientais e sociais, principalmente em relação à saúde 
dos colaboradores, a SESAMM implantou a partir de 
novembro de 2013 o sistema de água de reúso, que 
produz uma média mensal de 1.335 m3. A água de 
reúso possibilitou a manutenção do plantio de 2.550 
mudas de árvores nativas e tem suportado diversas 
atividades operacionais de limpeza da infraestrutura 
e equipamentos da ETE Mogi Mirim. 

Sustentabilidade hídrica
Desde a implantação do sistema, do total de água 

necessária para a realização das atividades opera-
cionais realizadas pela SESAMM, em média 75% já 
é proveniente de reúso. Esse sistema também pos-
sibilitou à SESAMM uma economia de aproximada-
mente 92% dos custos de compra de água da rede 
pública. Além da redução dos custos operacionais, 
o sistema de reúso contribuirá no longo prazo para 
a melhoria da sustentabilidade hídrica da região. 

Por parte da SESAMM, além das obrigações con-
tratuais para a melhoria da qualidade do efluente 
tratado, a concessionária tem focado na eficiência 
da prestação do serviço para fazer que a operação 
desenvolva ações que propiciem intensificar o uso 
do efluente tratado.

Quem ganha com essa parceria é a população do 
município, a saúde pública e o meio ambiente.

Respeito ao direito humano à água e ao saneamento

1ª Fase

2ª Fase
3ª Fase

4ª Fase

Fev. 2008 Jun. 2008 Fev. 2033

n Coletor Tronco Mogi Mirim
n Estação de Tratamento de Esgotos
n Coletor Tronco Santo Antônio

n Coletor Tronco Mogi Mirim SP–147
n Estação de Tratamento de Esgoto  
 (1 módulo 75l/s)

n Coletor Tronco do Boa (SB-16)
n Estação de Tratamento de Esgoto  
 (1 módulo 75l/s)

n Emissário por Gravidade Mogi Mirim
n Estação Elevatória por Esgotos
n Linha de Recalque
n Estação de Tratamento de Esgotos
n Emissário Final
n Coletor Tronco Lavapés
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processo, o esgoto tratado é devolvido aos rios com 
até 85% de pureza em relação à carga orgânica ini-
cial. Outro fator importante é o custo de implantação, 
cinco vezes menor do que de uma Estação de Trata-
mento de Esgoto convencional.

Por meio da educação ambiental e da reciclagem 
de nutrientes em biossistemas, foi possível alcançar 
níveis desejáveis de limpeza das águas. Trata-se de 
uma tecnologia social alternativa, envolvendo as po-
pulações diretamente atingidas. É economicamente 
viável, cientificamente comprovada, recicla outros 
materiais e beneficia a população em seu entorno 
não somente com a purificação das águas, mas tam-
bém provendo energia a partir do biogás gerado.

As obras do biodigestor contam com a participa-
ção direta da mão de obra da comunidade. Assim, 
novos postos de trabalho são criados e a comunida-
de é diretamente envolvida em todas as etapas do 
desenvolvimento do projeto. Esse engajamento des-
perta o interesse na continuidade e preservação.

Durante a execução das obras de um biossistema, a 
comunidade participa de aulas e workshops de educa-
ção ambiental. A interação da comunidade com os téc-
nicos propicia o esclarecimento de dúvidas e compreen-
são dos benefícios. Também são iniciadas campanhas de 
limpezas e retiradas de lixo de córregos, pois boa parte 
dos pneus e garrafas PET retirados nessas limpezas são 
integrados e reutilizados no próprio biossistema. 

ORGULHO EM  

CUMPRIR A MISSÃO
Tecnologia social da Águas do Brasil  
é referência global

O TRABALHO que Águas do Imperador realiza com 
biodigestores há vários anos na cidade de Petropólis 
transformou-se em referência nacional e internacio-
nal e se enquadra perfeitamente dentro dos melho-
res modelos de sustentabilidade e preservação. Os 
biodigestores não consomem energia elétrica e tra-
tam o esgoto no local em que é gerado. Ao final do 

Petrópolis/RJ
300.000 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
Águas do Brasil
CONCESSIOZNÁRIA: 
Águas do Imperador

Respeito ao direito humano à água e ao saneamento

RJ
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Por meio do reaproveitamento do biossólido que 
sedimenta no fundo dos biodigestores e das esta-
ções de reciclagem, anualmente várias toneladas 
estão disponíveis para uso em recuperação de solos 
degradados e produção de mudas para refloresta-
mento, bem como para produção de vegetais, frutas 
e legumes para uso domiciliar. Há também o reapro-
veitamento energético, pois a biomassa concentra-
da, tanto no biodigestor, quanto nas áreas de recicla-
gem, permite a produção de biogás, que é utilizado 
como energia alternativa para cozinhar os alimentos. 

Mas, os benefícios não param por aí: a reciclagem de 
nutrientes, consorciada com a purificação das águas, 
cria novas fontes de trabalho, com possibilidade de 
geração de renda. Isso ocorre a partir da produção  
de adubo orgânico, cultivos integrados, criação de pei-
xes e aves. E também por meio da comercialização, di-
fusão e capacitação de novos agentes. Em geral, esses 
novos postos de trabalho costumam ser locais, dimi-
nuindo os custos de sua geração. A implantação dos 
biossistemas também impulsiona a geração de traba-
lhos nas áreas de equipamentos e na construção civil. 

O sucesso do projeto é o verdadeiro envolvimento 

da população. Agentes de saúde, professores e comu-
nidade participam e promovem cada vez mais ações 
de preservação ambiental, associando os temas de 
lixo e esgoto. Até o momento, nos projetos da Águas 
do Imperador pode-se contabilizar o reaproveitando 
de um total de 180 mil garrafas PET e dois mil pneus.

Apesar dos avanços nos indicadores de saneamen-
to urbano na cidade de Petrópolis, onde o índice de 
tratamento dos esgotos domésticos saiu de 1% em 
1998 para os atuais 77%, ainda existem necessidades 
comunitárias a ser resolvidas. Em grande parte, as 
demandas são provenientes das áreas ocupadas de 
forma desordenada pela população carente. A degra-
dação dos recursos hídricos também é marcante. 

No entanto, há enorme potencial para o desenvol-
vimento sustentável e passos importantes vêm sen-
do dados por meio da concretização do projeto de 
implantação de biodigestores, que abrangem edu-
cação ambiental, produção de energia, melhoria da 
condição de vida da população, devolução da água 
em estado de balneabilidade para os rios, além de 
apresentar oportunidade para o desenvolvimento do 
Ecoturismo e geração de empregos.

Destino nobre aos poluentes
Quarteirão Brasileiro, oitavo bairro de Petrópolis a ter um biodigestor construí

do pela Águas do Imperador. A unidade trata 160 mil litros de esgotos por dia, 
gerados por duas mil pessoas. Na construção dos filtros do biodigestor, foram re
aproveitados 70 mil garrafas PET e 750 pneus (doados pela Companhia Municipal 
de Desenvolvimento de Petrópolis), proporcionando destino nobre a materiais 
poluentes. Além disso, a área no entorno da unidade foi urbanizada – com apoio 
da Prefeitura e da Companhia Petropolitana de Transportes – passando a contar 
com estacionamento, bancos, abrigo de ônibus e academia ao ar livre. A obra 
contemplou ainda a construção de um muro de contenção no leito do rio.
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Recursos hídricos e sustentabilidade

NEM PARECE ESGOTO
Projeto inovador da Prolagos  
gera água de reúso de alta qualidade

COM A CRISE HÍDRICA, a prática do reúso tornou-se 
objeto de debates entre as possíveis soluções a ser 
adotadas para minimizar as dificuldades no abaste-
cimento de água. 

A concessionária Prolagos mantém em sua opera-
ção, na região dos Lagos, Rio de Janeiro, um projeto 
inovador que utiliza tratamento terciário para pro-
duzir água de reúso, com alta qualidade a partir do 
esgoto tratado em nível secundário. O investimento 
total é de R$ 500 mil.

A Estação de Tratamento de Água de Reúso (ETAR) 
da Prolagos conta com a moderna tecnologia de 
polimento dos efluentes por meio de membranas  
de ultrafiltração e osmose reversa. Sua capacidade de 
produção é de mais de dois milhões de litros de água 
por mês.

O tratamento consiste nas seguintes etapas:

n  polimento inicial em filtros de areia para fazer 
a remoção dos resíduos e proteção das mem-
branas;

n  membranas de ultrafiltração para remover os 
sólidos suspensos, bactérias e vírus;

n  filtração por membranas de osmose reversa, que 
possuem microporos, cujo tamanho é um milhão 
de vezes menor que um milímetro. Ao atravessar 
essa membrana, são removidos os sólidos dissol-
vidos, como sais, outros vírus e bactérias que não 
foram retirados na etapa anterior. 

Ao concluir essa etapa, obtém-se água doce com 
características similares à água potável. 

A qualidade da água de reúso produzida é similar 
à da água potável, por ser esta a demanda do cliente 
(um clube de golfe). Mas essa não é uma caracterís-
tica comum nem necessária nas águas de reúso. As 
principais diferenças são a baixa incidência de fluore-
to e ausência de cloro residual. 

O cliente está localizado a dois quilômetros da ETAR 
e o fornecimento é feito por duto e estação de recalque.

Como resultado, a operação proporciona uma re-
dução no consumo de água doce de 1.200 m³ por mês, 
ao produzir água de reúso a partir de efluente domés-
tico. Uma economia sem dúvida muito bem-vinda em 
tempos de incentivo ao uso racional da água. 

Cabo Frio, Iguaba Grande,  
São Pedro da Aldeia, Armação de 
Búzios e Arraial do Cabo/RJ
500.000 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
Aegea 
CONCESSIONÁRIA: 
Prolagos

RJ
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SATISFAÇÃO E SUCESSO
Aquapolo Ambiental garante fonte  
permanente de água a partir de uma ETE

SEGUNDO A ONU, aproximadamente 70% de toda a 
água potável disponível no mundo é utilizada na agri-
cultura para a produção de alimentos. As atividades 
industriais consomem 22% e o uso doméstico, 8%. 
Diferentemente do perfil de consumo global de água, 
no estado de São Paulo, devido à densidade demo-
gráfica, o consumo urbano é o mais representati-
vo (41%). Mas quando se avalia a principal unidade  
de gerenciamento de recursos hídricos da região me-
tropolitana — o Alto Tietê, que abrange parte do Siste-
ma Cantareira — a demanda industrial por água chega 
a representar 37% do total.

As disponibilidades hídricas das unidades de plane-
jamento do Alto Tietê e dos rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí, responsáveis pelo abastecimento de água 
da região metropolitana de São Paulo, são respectiva-
mente de 179,3 e 278 m3/ano por habitante.

Pensando em atender essa demanda, mais espe-
cificamente para o consumo industrial, foi cria-
do pela Odebrecht Ambiental, em parceria com a  
SABESP, o projeto Aquapolo, considerado atualmen-
te a maior estação de tratamento de água de reúso 
da América Latina.

O empreendimento está inserido na região perten-
cente à sub-bacia do Alto Tietê, considerada precária 
em termos de recursos hídricos para o consumo, e 
que tem na represa Billings o seu maior reservatório 
de água. 

Dessa forma, a implantação do projeto foi uma 
alternativa para reduzir a pressão sobre os recursos 
hídri cos da região e quebrar o paradigma de que es-
tações de tratamento de esgoto não podem ser fon-
tes permanentes de água.

ABC Paulista/SP
500.000 habitantes

GRUPO CONTROLADOR:  
Odebrecht Ambiental  
(em parceria com a SABESP)
CONCESSIONÁRIA:  
Aquapolo Ambiental

Recursos hídricos e sustentabilidade

"A implantação do projeto foi uma alternativa para reduzir 

a pressão sobre os recursos hídri cos da região e quebrar o 

paradigma de que estações de tratamento de esgoto não 

podem ser fontes permanentes de água."

SP
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O Aquapolo Ambiental foi desenvolvido com o 
intuito de produzir água industrial de alta quali-
dade, a partir do esgoto doméstico gerado na Ba-
cia do ABC, e fornecê-la ao Polo Petroquímico de 
Mauá, maior consumidor de água potável da re-
gião. O Aquapolo tem capacidade nominal de for-
necer mil litros de água de reúso industrial por se-
gundo, o suficiente para abastecer uma cidade de 
500 mil habitantes.

O projeto foi iniciado em 2010 e organizado em 
três fases, realizadas simultaneamente: construção da 
Estação Produtora de Águas Industriais — EPAI; im-
plantação da adutora de 17 quilômetros; e, por fim, a 
execução do sistema de distribuição dentro do Polo Pe-
troquímico. O investimento total foi de R$ 364 milhões.

Para definir qual a tecnologia de tratamento de 
efluentes que seria empregada na Estação de Produ-
ção de Água Industrial – EPAI, foram estudadas di-
versas alternativas disponíveis. Após uma avaliação 
criteriosa e a utilização de uma planta piloto, optou-
-se pela tecnologia de Membrane Bioreactor – MBR 
(em português, Biorreatores de Membrana). Após o 
MBR, parte do efluente tratado passa por um proces-
so complementar de osmose reversa (OR).

Atualmente, o processo da EPAI fornece 650 litros 
de água de reúso por segundo, mas deverá chegar a 
mil litros em breve. O sistema MBR com OR é capaz 

de remover bactérias e vírus presentes no esgoto, 
sais, nutrientes como fósforo e nitrogênio e matéria 
inorgânica, como a sílica, ou seja, componentes que 
não são removidos em um processo de tratamento 
convencional de esgoto.

De maneira resumida, o processo se dá da seguin-
te forma: após receber o tratamento por meio de lo-
dos ativados da ETE ABC da SABESP, que promove 
a redução de sua carga orgânica, o esgoto tratado 
passa por um processo biológico complementar, ne-
cessário para a remoção de nitrogênio. E também 
por um processo físico-químico, essencial para a re-
moção de fósforo. 

Removidos esses nutrientes, o esgoto segue para 
os tanques de MBR, que têm a função de separar a 
matéria sólida do meio líquido, como um filtro com 
alto poder de retenção. Ou seja, substituindo decan-
tadores secundários convencionais. Daí, parte do 
efluente, já com 99% da matéria orgânica removida, 
passa por um processo complementar de OR para re-
moção da matéria inorgânica, sendo depois mistura-
do novamente com efluente do MBR, a fim de alcan-
çar as especificações necessárias de água industrial.

Graças à qualidade da água industrial produzida, 
é possível aplicá-la em torres de resfriamento e tam-
bém utilizá-la como matéria-prima para produção de 
vapor, em substituição à água potável.

Recursos hídricos e sustentabilidade

"Atualmente, fornece 650 litros de água de reúso por segundo,  

mas deverá chegar a mil litros em breve."
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Resultados
O PROJETO vem ganhando reconhecimento por sua 
contribuição à sustentabilidade. O principal cliente, a 
empresa Braskem, afirmou que não enfrenta proble-
mas de abastecimento em meio à crise hídrica, ao con-
trário do que ocorrera em 2009, ano também de escas-
sez. Em 2014, todas as plantas da Braskem, sobretudo 
as dos Polos de Mauá e Camaçari, economizaram 11,4 
bilhões de litros de água com a utilização do reúso. 

Outra repercussão positiva aconteceu com a Fede-
ração das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). A en-
tidade, que reconhece a utilização de água de reúso 
como uma das alternativas para o futuro, tomou a 
experiência do Aquapolo em São Paulo como exem-
plo de sucesso e afirmou que o efluente gerado pe-
las estações de tratamento de esgoto em torno da 
Baía de Guanabara, após tratamento complementar, 
poderá ser fonte de abastecimento de água para a 
indústria no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que, inicialmente, a água de reúso 
não era vista com bons olhos em função do alto cus-
to e da cultura do desperdício de água. Mas isso vem 

mudando. O governo de São Paulo estuda aumen-
tar o volume de água de reúso para indústrias, bem 
como ampliar a possibilidade de reúso como uma 
fonte alternativa para abastecimento humano.

Além disso, o projeto tem gerado economia com a 
manutenção de equipamentos e maior produção em 
função da alta qualidade da água fornecida. E tem 
contribuído para a maior confiabilidade do forneci-
mento de água, em função do uso constante e inde-
pendente de períodos de estiagem ou racionamento.

Com a construção do Aquapolo , as possibilidades 
de reúso vêm se ampliando. A planta foi feita para 
indústrias, porém pode ser modificada para atender 
também o consumo humano, seguindo tendência já 
apontada por especialistas no assunto, como o pro-
fessor Ivanildo Hespanhol. 

O Aquapolo significa desenvolvimento, sustenta-
bilidade, qualidade de vida, pioneirismo tecnológico 
e conscientização sobre o uso racional do recurso 
natural. E estimula o surgimento de outras iniciati-
vas com esse perfil no país.

Recursos hídricos e sustentabilidade
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OLHAR PARA O FUTURO
Ambient ajuda a preservar os  
mananciais de Ribeirão Preto

A AMBIENT é a empresa privada que detém a con-
cessão parcial de tratamento de esgoto em Ribeirão 
Preto, uma das cidades mais importantes do inte-
rior paulista.

Desde que assumiu a concessão, há 20 anos, 
muita coisa mudou para melhor no saneamento do 
muni cípio. O índice de tratamento de esgoto, que 
não passava de 2% em 1998, hoje está praticamente 
universalizado. 

Outra mudança importante aconteceu em uma 
extensão de 9,24 hectares, onde a concessionária 
promoveu a revegetação da mata ciliar como com-
pensação ambiental à implantação de interceptores 
e emissários de esgotos no município.

Antes da recuperação, a área estava bastante de-
gradada, com a presença de plantas invasoras, além 
de resíduos sólidos de construção civil e lixo domés-
tico em vários pontos.

Outro ponto que reforça a importância dessa ação 
é o fato de que a urbanização no entorno, com a pre-
sença de conjuntos habitacionais, e a infraestrutura 
viária do local contribuíram para impermeabilizar 
parcialmente o solo. Como consequência, a vegeta-
ção havia sido gradativamente suprimida. 

A revegetação teve como objetivo recuperar essa 
área a partir do reflorestamento de mata ciliar do  
ribeirão Preto. Com isso, foi possível reduzir a perda 
de solo decorrente da erosão e do solapamento das 
margens do rio, processo esse causado pela ausên-
cia de vegetação. 

Além disso, a ação promoveu o aumento de refú-
gios e fontes de alimentação para a fauna silvestre, 
mitigando o processo de urbanização, a perenidade 
das fontes e nascentes que formam o ribeirão, e a 
proteção do curso d’água dos impactos decorrentes 
do transporte de sedimentos oriundos das áreas ur-
banizadas. Outros efeitos desejáveis foram o surgi-
mento de essências nativas no local de revegetação, 
o desenvolvimento de atividades de educação am-
biental e a criação de um maciço florestal de impor-
tância paisagística e ambiental para a cidade.

Ribeirão Preto/SP
604.000 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
GS Inima Brasil 
CONCESSIONÁRIA: 
Ambient Serviços Ambientais  
de Ribeirão Preto

Recursos hídricos e sustentabilidade

"Foi possível reduzir a perda de solo decorrente da erosão e do 

solapamento das margens do rio, processo esse causado pela 

ausência de vegetação."

SP
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Assim, a Ambient realizou o plantio de 27.525 mu-
das de essências nativas na área e ainda executou di-
versas outras ações paralelas, como a conscientização 
dos moradores, o isolamento da área a ser revegetada 
e a adubação e a aplicação de herbicidas, entre outras.

A paisagem ganha mais verde a cada dia, com o cres-
cimento das mudas plantadas ao longo de três etapas.

A preservação das matas ciliares é uma das medi-
das que contribuem para proteger as nascentes e os 
aquíferos subterrâneos, além de reduzir o processo 
de assoreamento de cursos d´água e represas. Des-
sa forma, a revegetação colabora significativamente 
para a integridade dos mananciais e, consequente-
mente, para a redução do estresse hídrico.

Prêmios e Certificados 
A Ambient se orgulha dos benefícios gerados 

para a comunidade, para a área ambiental e para a 
sustentabilidade. 

Em novembro de 2014, ao mesmo tempo que obte
ve a recertificação da ISO 9001, atestando a boa gestão 
em operação, monitoramento e controle do tratamen
to de esgoto doméstico de Ribeirão Preto, a concessio
nária comemorou o prêmio “Destaque em Preservação 
Ambiental”, concedido pelo Jornal do Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo. A premiação ocorreu pelo ex
celente trabalho na área de preservação e educação 
ambiental, após pesquisa realizada junto ao Ministério 
do Meio Ambiente, Ibama e Conama.

No ano anterior, a Ambient já havia conquistado 
o certificado de Empresa Cidadã Amiga do Ribeirão 
Preto concedido pela Câmara Municipal, em reco
nhecimento aos relevantes serviços prestados à 
comunidade.

Recursos hídricos e sustentabilidade
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to de água de Campo Grande de 56% (2006) para 19% 
– uma das melhores médias em relação às cidades 
brasileiras. A iniciativa traz benefícios para o sistema 
como um todo: reduz custos operacionais, propor-
ciona eficiência energética, melhora a qualidade dos 
serviços prestados aos clientes, além de contribuir 
para a conservação da água. 

O PRP é um trabalho contínuo, que envolve inves-
timentos em tecnologia, melhorias operacionais e a 
capacitação dos colaboradores, criando em toda a 
equipe a cultura de combate ao desperdício. Basica-
mente, as ações são focadas em evitar os vazamen-
tos, redução de fraudes, em diminuir a submedição 
e garantir um controle preciso da água produzida 
pela empresa.

A empresa investiu na instalação e automação 
de válvulas redutoras de pressão (VRPs), Pontos de 
Controle de Pressão (PCPs), Registros Elétricos e 
na implantação do sistema “Takadu”– um software 
israelense de monitoramento de dados (pressões, 
vazões, níveis de reserva e qualidade da água) da 
rede de distribuição em tempo real – com o objetivo 
de identificar os pontos de vazamento e anomalias. 

O sistema dá apoio à operação, permitindo a prio-
rização de serviços e gestão de todos os eventos da 
rede no momento em que são detectados pelos mo-
delos matemáticos e estatísticos, além do acompa-
nhamento automático até a resolução.

Campo Grande/MS
843.000 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
Aegea
CONCESSIONÁRIA: 
Águas Guariroba

Gestão

UM ADEUS ÀS PERDAS
Águas Guariroba enfrenta e supera o desperdício

CONCESSIONÁRIA privada responsável pelos servi-
ços públicos de água da capital do Mato Grosso do 
Sul, a Águas Guariroba já investiu quase R$ 1 bilhão 
na modernização e ampliação dos serviços de sanea-
mento básico da cidade, desde que assumiu a con-
cessão plena de Campo Grande, em outubro de 2000. 

Parte desse investimento foi aplicada em um rigo-
roso Programa de Redução de Perdas (PRP), que re-
duziu o índice de perdas no sistema de abastecimen-

MS
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Com isso, é possível monitorar e controlar a va-
zão e a pressão da água, identificando e prevenindo 
vazamentos. Por meio de um controle noturno, uma 
equipe de caça vazamentos percorre toda a rede à 
procura de problemas não visíveis. A macromedição 
e a setorização permitem um maior controle da água 
distribuída e da quantidade perdida em cada região 

(setor de fornecimento), possibilitando identificar e 
intervir nos problemas de forma eficaz. 

A intensificação do combate à fraude, a manu-
tenção de hidrômetros novos e eficientes, além 
da rapidez nas manutenções de vazamentos são 
ações que contribuem de maneira essencial para a 
redução de perdas.

Universalização a caminho
A principal meta da Águas Guariroba é a busca pela 

universalização do serviço de coleta e tratamento de es
goto. A previsão é que até 2025 toda a cidade de Campo 
Grande tenha 100% de seu esgoto coletado e tratado. 
Atualmente, esse índice é de 75%.

Para isso, a concessionária está investindo R$ 636 mi
lhões em obras que fazem parte da terceira fase do Sanear 
Morena, maior programa de investimentos em saneamento 
básico já executado no Mato Grosso do Sul. Nas duas pri
meiras fases (2006 a 2013), a Águas Guariroba investiu R$ 

255 milhões na implantação de 839 quilômetros de redes co
letoras de esgoto, 67 mil ligações domiciliares e duas novas 
estações de tratamento, a ETE Los Angeles e ETE Imbirussu. 

Os primeiros resultados da ampliação da cobertura dos 
serviços de coleta e tratamento já se fazem sentir. Só na 
primeira fase do Sanear Morena, dados registrados no DA
TASUS—Departamento de Informática do SUS (Sistema 
Único de Saúde), do Ministério da Saúde, apontaram uma 
redução de 86% nos casos de doenças ligadas à falta de 
saneamento básico nas unidades de saúde da cidade.

Gestão
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MÃOS À OBRA!
Capacitação profissional com bons resultados

 
A CAPACITAÇÃO profissional é um investimento 
permanente das concessionárias privadas para 
atingir eficiência na gestão dos serviços. Um exem-
plo de iniciativa que buscou elevar os índices de 
capacitação é a Escola de Líderes, do Grupo Águas 
do Brasil.

Ao decidir pela implantação do programa, o Grupo 
partiu do princípio de que gestores e gestoras com 
capacidade e preparação para lidar com desafios e 
mudanças representam um dos principais fatores crí-
ticos de sucesso de uma empresa. 

Porém, também foi avaliado que a preparação 
gerencial ocorre muito mais pela prática do que por 
meio de um programa estruturado de desenvolvi-
mento de competências. A preparação ocorre simul-
taneamente à execução, especialmente entre profis-
sionais que ocupam funções de liderança na linha de 
frente ou em nível operacional.

Consequentemente, quando tais profissionais re-
cebem o convite para exercerem a função de líder 
nas organizações, se deparam com dificuldades na 
condução das equipes para o alcance dos melhores 
resultados. Fica evidente a ausência de desenvolvi-
mento das competências em gestão, especialmente 

Rio de Janeiro, 
Amazonas e São Paulo
3.746.896 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
Águas do Brasil 
CONCESSIONÁRIA: 
Águas de Niterói,  
Águas das Agulhas Negras,  
Águas do Imperador,  
Águas de Juturnaíba,  
Águas de Nova Friburgo,  
Águas do Paraíba,  
Foz Águas 5,  
Águas de Paraty,  
Águas de Araçoiaba,  
Águas de Votorantim,  
SANEJ e Manaus Ambiental 

Gestão
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as comportamentais, aquelas relacionadas à intera-
ção humana e ao autodesenvolvimento.

O programa Escola de Líderes é dedicado ao aper-
feiçoamento de profissionais que atuam em funções 
de supervisão e que necessitam desenvolver compe-
tências na gestão de pessoas, com foco em resulta-
dos de produtividade, inovação e qualidade de vida 
no trabalho.

A qualificação oferecida pela Escola de Líderes é 
voltada para supervisores e supervisoras de todas as 
empresas do Grupo Águas do Brasil, que já investiu 
cerca de R$ 700 mil no programa, dividido em oito 

módulos. Cada um deles tem carga de 16 horas/aula 
e o conteúdo vai desde o papel da liderança até a 
abordagem do processo decisório, com a apresenta-
ção de casos reais. 

No total, 105 profissionais do Grupo Águas do Bra-
sil participaram da formação. A Escola de Líderes foi 
reconhecida, tanto pelos supervisores e supervisoras 
como pelas demais lideranças, como uma iniciati-
va de sucesso importante para o aprimoramento da 
gestão. Também por isso, ele permanece como um 
programa contínuo, com uma nova turma já formada 
em 2015. 

Gestão
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CONFIANÇA  
QUE FAZ DIFERENÇA
CSJ estimula a colaboração e  
conscientização em seus projetos

EM ABRIL de 2013, a Companhia de Saneamento de 
Jundiaí (CSJ) iniciou a implantação dos requisitos es-
tabelecidos pela NBR ISO 14001:2004 para estruturar 
seu sistema de gestão ambiental. Nessa oportunida-
de, foram definidas metas e objetivos a ser atingidos 
pela organização no médio prazo.

Tendo como objetivo maior consolidar a transpa-
rência do seu trabalho e o registro da melhoria contí-
nua dos seus processos, a empresa foi certificada pela 
ABS Quality Evaluations no mês de junho de 2014.

Desde então, criou diversos procedimentos para 
melhorar sua relação com as partes interessadas e 

garantir que os impactos ambientais decorrentes das 
suas atividades sejam mitigados.

Todas as pessoas que trabalham na empresa pas-
sam por treinamentos sistemáticos sobre a política 
ambiental instituída, bem como sobre os aspectos e 
impactos ambientais resultantes das atividades es-
pecíficas que realizam. Foram implantados, também, 
programas de coleta seletiva, reciclagem, redução no 
consumo de água e energia elétrica, considerando a 
legislação ambiental aplicável e boas práticas do setor 
de saneamento.

O quadro completo de profissionais (61 pessoas) 
da Estação de Tratamento de Esgoto de Jundiaí foi 
treinado, assim como todos os terceirizados e tercei-
rizadas que passaram pela empresa no ano de 2014 
e início de 2015.

A implantação do sistema de gestão também pro-
moveu a transparência no relacionamento com gran-
des clientes, já que as atividades de manutenção do 
sistema são comunicadas a eles por e-mail, solicitan-
do que diminuam as cargas e vazões por algum perí-
odo de tempo, quando possível. Essa medida faz que 
a diminuição na qualidade do tratamento do esgoto 
seja a menor possível em períodos de manutenção 
do sistema.

Para medir o alcance dos objetivos estabelecidos 
pelo sistema de gestão, foram instituídos indicado-
res periódicos dos principais processos que podem 
influenciar na qualidade ambiental dos serviços  

Jundiaí/SP
359.000 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
Trail e Coveg
CONCESSIONÁRIA: 
Companhia de  
Saneamento de Jundiaí

SP

"A empresa foi certificada pela ABS Quality Evaluations 

no mês de junho de 2014."
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prestados pela empresa. Os resultados das medi-
ções são divulgados internamente e toda a equipe 
interna é treinada nesse procedimento, de forma 
a entender a lógica entre a realização das suas ati-
vidades conforme os procedimentos descritos, e o 
alcance dos objetivos traçados pela empresa.

Tratamento do lodo
O LODO da Companhia de Saneamento de Jundiaí 
é tratado numa usina de compostagem, onde é pro-
cessado e adicionado a outros agregantes orgânicos. 
Essa mistura é revolvida diariamente e, após algum 
tempo, resulta em fertilizante orgânico de uso segu-
ro na agricultura, registrado no MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Redução sistemática de energia
OUTRO grande passo que mostra a eficiência de gestão 
da concessionária foi a redução sistemática de energia 
consumida, maior insumo para o tratamento do esgoto.

Diariamente, profissionais responsáveis pela ope-
ração do sistema analisam as condições de concen-
tração de oxigênio, carga orgânica e inexistência de 
outras situações adversas em cada uma das lagoas. 
Com base nessas informações, decidem se a aeração 

do sistema pode ser reduzida. Quando é possível a 
aplicação desse procedimento, são economizados 
em torno 6% do consumo total de energia.

Além disso, está em fase de implantação um siste-
ma automatizado de supervisão, que realizará o mo-
nitoramento e o controle das informações de cada 
uma das lagoas, aumentando a rapidez e assertivida-
de na tomada de decisão pela gerência de operação.

Ainda no campo das ações para melhorar a efici-
ência energética da empresa, a CSJ possui um depar-
tamento de manutenção eletromecânica que realiza 
manutenções preditivas e preventivas nos principais 
equipamentos, evitando o gasto desnecessário de 
energia com vibração, por exemplo.

Os resultados alcançados com a implantação do 
sistema de gestão ambiental são notáveis e atingi-
ram todos os departamentos da companhia.

Houve diminuição considerável no retrabalho, a 
partir da criação de procedimentos e consequentes 
treinamentos das áreas; as auditorias de clientes di-
minuíram com a confiabilidade maior dos processos; 
a diminuição nos desperdícios e qualificação de for-
necedores reduziu os custos da empresa. 

Até o momento, os objetivos traçados no início 
da implantação do SGA estão sendo cumpridos em 
mais de 80% das metas estabelecidas. Entre os des-
taques está a média de redução na carga orgânica do 
esgoto recebido, em 96%, frente aos 80% requeridos 
pela legislação pertinente.

"Houve diminuição considerável no retrabalho a partir da criação de 

procedimentos e consequentes treinamentos das áreas."
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PADRONIZAÇÃO  
E MUITA TECNOLOGIA
Concessionárias do Grupo Águas do Brasil reduzem 
os custos de manutenção

AS CONCESSIONÁRIAS do Grupo Águas do Brasil com-
partilham de uma ferramenta moderna, o soft ware En-
geman, para planejamento e controle de manutenção e 
serviços, com foco na engenharia de manutenção.

O projeto tem como objetivo reduzir  os custos com 
as manutenções e a melhoria dos serviços prestados 
aos clientes, a partir do ajuste de procedimentos e 
metodologia voltada para a manutenções preditivas.

Em virtude da experiência adquirida pela conces-
sionária Águas de Niterói no processo de manutenção 
dos equipamentos eletromecânicos, aquisição e ma-
nuseio do software Engeman, o projeto foi expandido 
para as demais concessionárias do grupo, de forma 
a consolidar os setores de manutenção com a padro-
nização das informações e unificação dos bancos de 
dados. Dessa forma, foi viabilizada a troca de experi-
ências e economia de custos com implantação e trei-
namentos, acarretando um ganho comum.

A iniciativa está sendo implantada em nove con-
cessionárias do Grupo, cada uma com suas particula-
ridades. Assim, um dos maiores desafios encontrados 
é a mudança de paradigma no conceito das manu-
tenções: priorizar as preventivas e preditivas, para 
conseguir a diminuição das corretivas. Esse proces-
so é lento e necessita de investimentos em pessoas,  
tecnologia de software e em instrumentos de medi-
ção, com um retorno no médio prazo. No entanto, 
com a aplicação dessas práticas, pretende-se reduzir 
em até 32% os custos com manutenção.

O projeto tem duração de dois anos e já atingiu  
60% de implantação. A expectativa é que seja concluí-
do até o final de 2015. 

Rio de Janeiro,  
Amazonas e São Paulo
3.746.896 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
Águas do Brasil 
CONCESSIONÁRIA: 
Águas de Niterói, Águas das Agulhas 
Negras, Águas do Imperador, Águas 
de Juturnaíba, Águas de Nova 
Friburgo, Águas do Paraíba, Foz 
Águas 5, Águas de Paraty, Águas 
de Araçoiaba, Águas de Votorantim, 
SANEJ e Manaus Ambiental 

Multiplicando resultados

Antes do Engeman, as empresas do Grupo não 
possuíam métodos organizados de processos e de 
registro e controle nas ordens de serviço referente às 
manutenções. Com o projeto, as concessionárias já 
contam com uma plataforma de comunicação inter
na, via web, para solicitação de serviço, de forma que 

todos possam acompanhar o andamento, perma
necendo o registro e controle de todos os serviços 
rea lizados. Outro ponto importante é a padronização 
dos processos internos, ferramenta que torna mais 
ágil as manutenções e garante ainda mais eficácia 
aos serviços. 
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RJ

Niterói /RJ
500.000 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
Águas do Brasil 
CONCESSIONÁRIA: 
Águas de Niterói

REFERÊNCIA EM SANEAMENTO
Fórmula de sucesso da Águas de Niterói  
inclui tecnologia e grande eficiência

O CONTRATO de concessão dos serviços de sanea-
mento à iniciativa privada em Niterói data de 1999, 
com duração de 43 anos. Trata-se de concessão com-
partilhada, com investimentos na ordem de R$ 560 
milhões. A meta é universalizar o serviço de esgota-
mento sanitário até 2018.

Niterói é um município de intenso crescimento po-
pulacional. Por ser vizinha do Rio de Janeiro (RJ), a 
cidade tem grande atuação na indústria naval e, por-
tanto, muita importância para a região. Ambas são 
geograficamente próximas, localizadas no entorno 
da Baía de Guanabara, atualmente um dos maiores 
problemas ambientais do estado do Rio de Janeiro. 

 O maior desafio da concessionária é a universali-
zação do esgotamento sanitário. Em seus primeiros 
cinco anos de atuação, a Águas de Niterói conseguiu 
levar água tratada para 100% da população, superan-
do em muito o índice de 72% anterior à concessão. 
Para tanto, foram construídos 450 quilômetros de re-
des de distribuição de água, 12 quilômetros de adu-
toras e cerca de 40 mil ligações domiciliares.

Com a Águas de Niterói, o sistema de coleta e tra-
tamento de esgoto da cidade, que antes chegava a 
apenas 35% da população, também atingiu uma im-
portante marca. Por meio de sete estações de trata-
mento, a concessionária atende atualmente 90% da 
população, que passou a contar com esgoto coletado 
e tratado. 

A necessidade por avançar nas metas de cobertu-
ra de esgotamento levou a concessionária a buscar 
alternativas tecnológicas que fossem eficientes e 
econômicas, que viabilizassem a aplicação de sis-
temas de tratamento de forma ampla e eficaz frente 
ao adensamento populacional. Sendo assim, a ETE 
de Itaipu passou por uma série de estudos para que 
fosse viabilizado o aumento da eficiência da estação 
sem a necessidade de obras intensivas, visando re-
duzir os impactos ambientais. 

A solução adotada foi o uso de material suporte 
para adesão celular, operado como reator híbrido 
(presença de biomassa suspensa e biomassa aderi-
da), visando a remoção de matéria orgânica e a re-
tenção de sólidos em suspensão.

A tecnologia de adesão de biomassa já é utilizada 
com sucesso no campo de tratamento de esgotos. 
No entanto, a experiência com reatores anaeróbios 
de manta de lodo e fluxo ascendente (UASB) é recen-
te e inovadora, sendo a primeira unidade do tipo a 
ser implantada no Brasil.

Os benefícios são enormes. Além da unidade de 
tratamento de esgoto aumentar sua capacidade, pas-
sando de uma vazão de 82 litros por segundo para 164 
litros, não houve necessidade de realizar ampliações 
físicas do reator. Também apresentou ótima qualidade 
do efluente tratado, ambientalmente seguro. Com isso, 
a ETE Itaipu está entre as mais modernas estações de 
tratamento do Brasil, com uma concepção única e pro-
duzindo um efluente de alta qualidade, que deverá ser 
reutilizado para fins não potáveis. 

Em 2012, Niterói ficou entre os 20 municípios mais 
bem avaliados em saneamento no país, conforme o 
Instituto Trata Brasil.
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INTEGRAÇÃO QUE  
PRODUZ GANHOS
Inovação da Odebrecht Ambiental gera  
avanço em gestão e muita agilidade

REUNIR várias estruturas de controle operacional que 
estavam dispersas em um único CCO e centralizar 
serviços em uma unidade integrada. Essa medida ino-
vadora, implantada pela Odebrecht Ambiental, gerou 
um grande avanço em gestão e agilidade para as con-
cessionárias mantidas pela holding em todo o país. 

A Odebrecht Ambiental possuía, até recentemente, 
replicadas em cada uma de suas concessões, estru-
turas de controle operacional, back office comercial e 
de atendimento telefônico. Essa configuração era de-
corrente da própria dinâmica de crescimento da orga-
nização, que foi paulatinamente incorporando novas 
concessões ao longo dos seus oito anos de atividade.

Na área operacional, as informações estavam disper-
sas em bancos de dados independentes, gerando enor-
me trabalho para consolidação de resultados, produção 
de relatórios, acompanhamento de indicadores etc. 

Na área comercial, os serviços não eram executa-
dos de maneira integrada, gerando uma considerável 
dispersão de processos e, consequentemente, acar-
retando significativas diferenças nos custos de uma 
unidade para outra. 

A prestação dos serviços comerciais de maneira 
integrada, com apenas dois escritórios regionais 
para todo o Brasil, proporcionou economia de es-

cala na execução das tarefas de back office comer-
cial. Além disso, permitiu a adoção de melhores 
práticas, que também acarretaram em economia 
adicional decorrente da unificação de processos e a 
adoção daqueles de melhor custo/benefício, resul-
tando ainda em aumento de receita e redução de 
inadimplência.

O acesso facilitado a novas tecnologias e processos 
mais eficientes são outros benefícios que a gestão co-
mercial integrada proporcionou às concessões. 

Hoje, o CCO da Odebrecht Ambiental, localizado em 
seu escritório operacional, em Barueri (SP), agrega e 
consolida todas as informações importantes para a 
operação das unidades e concessões.

Por meio de um videowall composto por oito 
painéis de 70 polegadas de retroprojeção de LED, a 
companhia consolida as informações de Automação 
(SCADA), Informações Geográficas (GIS), Automação 
de Força de Campo e Inteligência de Negócio (BI).

São Paulo, Santa Catarina,  
Paraná, Rio de Janeiro,  
Mato Grosso, Goiás,  
Pará, Bahia,  Pernambuco
12.464.004 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
Odebrecht Ambiental
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Com relação aos serviços comerciais, a partir de 
2013 foi percebido que o volume de negócios da 
Odebrecht Ambiental já poderia comportar uma uni-
dade que integrasse todos os serviços de back office 
comercial, bem como o atendimento remoto a todos 
os usuários dos sistemas de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário operados pela compa-
nhia. A economia gerada na Unidade de Serviços In-
tegrados (USI) já deveria então ser superior ao custo 
para administração e operação dessa nova unidade 
de negócios.

A criação da USI só foi possível graças à uniformi-
zação do sistema comercial utilizado nas concessões, 
que permite o fluxo de informações entre elas e a Uni-
dade de Serviços Integrados. Dessa forma, os traba-
lhos de back office podem ser realizados em qualquer 
lugar onde haja acesso ao sistema comercial informa-
tizado da concessão.

Por meio do sistema comercial informatizado, é 
possível receber as informações de campo geradas 
nas concessões, analisá-las no back office e emitir or-
dens de serviço que devem ser executadas pelo pes-
soal de campo das concessões. Todas as tarefas de 
escritório pertinentes aos processos de hidrometria, 
leitura de hidrômetros, faturamento, arrecadação e 
cobrança são executadas pela USI, ficando o pessoal 
das concessões responsável pelos serviços de campo.

Alguns dos processos que passaram pela integra-
ção são: a emissão de ordens de serviço para repasse 

de leitura; vistoria de cadastro; e a fiscalização de frau-
de ou troca do hidrômetro nas ligações que tiveram 
suas faturas retidas para análise, por apresentarem 
um volume medido muito acima ou muito abaixo da 
média de consumo mensal.

Além do pessoal para execução dos serviços de 
campo, as concessões permanecem com pessoal 
local para relacionamento com o poder concedente, 
agência reguladora e com grandes clientes, assim 
como para tomada de decisões estratégicas, tais 
como dotações orçamentárias, determinação de lo-
cais prioritários para expansões de rede, análise de 
macroindicadores comerciais e relacionamento com 
a própria USI, entre outros. 

Nas concessões, há ainda a necessidade de manter 
o pessoal responsável pelo atendimento presencial ao 
usuário, além de um gestor para a programação das 
equipes responsáveis pela execução das ordens de 
serviço e para o atendimento das demandas do pes-
soal de campo.

O atendimento remoto ao usuário também é reali-
zado pela USI, por meio de empresa terceirizada, es-
colhida pela sua capacidade para prestação de servi-
ços de excelência.

Cada concessão da Odebrecht Ambiental tem um 
contrato com a USI, no qual estão estabelecidas as tari-
fas para cada serviço prestado, assim como há os Acor-
dos de Nível de Serviço (ANS), com indicadores que de-
vem ser cumpridos ou observados por todas as partes.
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Superando expectativas 

Toda a gama de soluções para gestão dos negócios 
foi consolidada em um pacote tecnológico de siste
mas, que abrange processos operacionais de automa
ção e controle, gestão de serviços de campo, sistemas 
de georreferenciamento, gestão comercial e Inteligên
cia de Negócio (BI).

Por meio do ambiente SCADA (Supervisory Con
trol and Data Acquisition, ou Controle de Supervisão 
e Aquisição de Dados), é possível monitorar e con
trolar os pontos de automação em todas as plantas 
automatizadas que a empresa tem no Brasil. Além 
disso, por meio do software historiador PI Coresight, 
são montados diversos painéis de bordo que mos
tram toda a operação de uma ETA ou ETE numa tela 
simplificada, que inclusive pode ser acessada via ce
lular, aumentando em muito o poder de decisão e 
atuação dos gestores operacionais.

Na base do GIS, todo o cadastro técnico das redes 
de água e esgoto está consolidado e georreferenciado, 
o que permite a criação de mapas temáticos diversos, 
fazendo inclusive a junção de dados técnicos e dados 
comerciais, já que os cadastros são unificados. Com 
isso, análises sobre como aumentar o faturamento, re
duzir as perdas ou planejar a expansão das redes, são 
feitas de forma fácil e gráfica, tendo sua retroalimen
tação constante com o andamento de cada operação.

Outro ponto de monitoramento são as ordens de 
serviço em campo, tanto comerciais quanto técni
cas. Por meio da automação do processo, todas as 
equipes de campo possuem um PDA ou dispositivo 
robusto, que via GPS e conexão de dados pode atu
alizar em tempo real o andamento da execução das 
ordens de serviço, bem como a localização de cada 
equipe. Isso é visualizado em um mapa, no qual fa
cilmente podese identificar o surgimento de novas 
ordens de serviço emergenciais, a ser alocadas em 
tempo real para a equipe mais próxima.

O ambiente de Business Intelligence integra tudo 
isso, mostrando, por meio de diversos painéis de 
bordo, gráficos e relatórios, o histórico de informa
ções relevantes para a empresa, tais como arrecada
ção, faturamento, perdas, produtividade e pessoas, 
entre outras. Com isso, esse ambiente permite a aná
lise detalhada e a elaboração de tendências e plane
jamentos futuros.

O processo de implantação da USI da Odebrecht 
Ambiental está em curso desde outubro de 2014. Op
touse pela incorporação das concessões uma a uma, 
de maneira a ser possível realizar um trabalho de co
municação e gestão de mudança em conjunto com a 
equipe local de cada negócio. Dessa maneira, procu
rouse minimizar os riscos e mitigar os impactos que 
qualquer mudança pudesse proporcionar.

Já foi possível verificar que a quantidade de liga
ções atendidas por integrante está aumentando à 
medida que novas concessões passam a ser aten
didas pela USI, sem que isso acarrete em aumento 
no contingente disponibilizado para o atendimen
to. Dessa forma, quanto maior for o crescimento da 
Odebrecht Ambiental, maiores serão os benefícios 
proporcionados pela adoção do modelo.

O Centro de Atendimento Remoto (CAR) diferese 
fundamentalmente do atendimento telefônico por es
tar disponível 24 horas por dia e sete dias por sema
na, sempre com elevado nível de prestação de serviço. 
Além disso, dispõe de diversos canais de atendimento, 
tais como telefone, chat, email, loja virtual no website 
da Odebrecht Ambiental e, futuramente, também nas 
mídias sociais.

Essa gama de informação consolidada e unifor
me somente tornouse possível por meio da pa
dronização dos sistemas, softwares e processos, já 
adotada hoje pela Odebrecht Ambiental em todos 
os seus ambientes.
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REDUÇÃO DO CONSUMO
A hidrometração com engajamento da comunidade

AO VENCER a licitação para operar os serviços de água 
e esgoto no município paulista de Piquete, no Vale do 
Paraíba, um dos grandes desafios da CAB era conhecer 
o consumo real da população, habituada a pagar uma 
tarifa única de R$ 9,00. Os 15 mil moradores de Piquete 
não tinham ideia do real valor da água consumida, o que 
não estimulava o reconhecimento do limite do recurso 
e, consequentemente, o seu uso racional.

O primeiro passo da CAB Piquete foi investir os 
primeiros dez meses no engajamento do público ex-
terno e interno, precedendo a instalação dos hidrô-
metros nas residências e comércios do município.

O parque de hidrômetros foi instalado entre fevereiro 
e novembro de 2011 e a mudança da forma de cobrança 
foi estabelecida de forma gradual, com duração aproxi-
mada de seis meses. No início, os clientes continuaram 
a pagar a tarifa única, mas o valor relativo ao consumo 

real, medido a cada mês, passou a ser impresso nas 
faturas. Numa segunda etapa, os clientes passaram a 
pagar a fatura com 50% de desconto, depois com 30% 
e finalmente o desconto chegou aos 15%. 

Paralelamente, foi realizada uma fundamental 
campanha de conscientização, com foco na valoriza-
ção da água e no combate ao desperdício.

O trabalho de engajamento também impactou toda a 
equipe da CAB Piquete. Agentes comerciais, encanado-
res e ajudantes (que além de profissionais da empresa, 
eram moradores de Piquete) receberam treinamento 
que incluiu esclarecimento sobre os detalhes do con-
trato de concessão, o funcionamento da CAB e como 
era o mecanismo de medição do consumo e cobrança. 

A experiência mostrou que essa iniciativa foi de-
terminante, já que a equipe foi para campo munida 
de argumentos necessários para enfrentar as dificul-
dades, esclarecer a população e desenvolver melhor 
suas tarefas.

Quando a hidrometração foi iniciada, o consumo 
mensal dos 15 mil habitantes era de 98 mil m3. Hoje, 
após quatro anos, baixou para cerca de 76 mil m3. Ou 
seja, os habitantes de Piquete reduziram seu consu-
mo de água em expressivos 23%. 

Além disso, um dos resultados mais importantes 
do trabalho é o preparo adquirido pela população 
de Piquete para enfrentar possíveis crises de falta 
d'água após o engajamento concreto em busca do 
uso racional da água tratada.

"Quando a hidrometração foi iniciada, o consumo mensal dos 15 mil 

habitantes era de 98 mil m3. Hoje, após quatro anos, ele baixou para 

cerca de 76 mil m3, ou seja, os habitantes de Piquete reduziram seus  

gastos de água em 23%." 

Piquete/SP
15.000 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
CAB Ambiental S/A
CONCESSIONÁRIA: 
CAB Piquete

SP

Gestão
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POR UMA ÁGUA  
COM MAIS QUALIDADE
São Gabriel Saneamento resolve situação crítica em 
tempo recorde

OS SERVIÇOS de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário passaram a ser administrados pela 
iniciativa privada em São Gabriel, Rio Grande do Sul, 
em maio de 2012.

Além da ausência de informações técnicas sobre 
os sistemas existentes e a deterioração das instala-
ções, um grande desafio enfrentado pela concessio-
nária São Gabriel Saneamento, ao assumir os servi-
ços, foi o de garantir a qualidade da água fornecida 
à população. Isso porque a presença de ferro e man-
ganês na água do manancial, que não era adequa-
damente removido no processo de tratamento, se 
acumulava na rede distribuição. 

Quando o abastecimento tinha de ser interrompido 
para a realização de manutenções, ao ser retomado, 

os metais acumulados nas paredes das tubulações 
eram arrastados e conferiam uma coloração escura à 
água, o que impedia seu consumo enquanto a situa-
ção não se normalizasse. Isso exigia o descarte de 
toda a água por dez a 15 minutos! 

A administração da concessionária rapidamente 
buscou, em parceria com o meio acadêmico, a solu-
ção técnica mais adequada para corrigir o problema: 
a dosagem na água final de um produto para manter 
o ferro e o manganês na forma dissolvida, evitando 
sua deposição e o consequente turvamento, associa-
do a uma rotina de descargas periódicas na rede. 

Em menos de dois meses, a situação se normali-
zou. No entanto, a concessionária não parou por aí 
e adotou outras medidas igualmente essenciais para 
solução definitiva do problema, como a substituição 
de tubulações e a reforma da estação de tratamento , 
implantando um sistema automatizado de controle e 
dosagem de produtos químicos. 

A concessionária realizou ainda outros investi-
mentos importantes, como a implantação do labora-
tório móvel, um veículo que percorre toda a cidade e 
realiza in loco, em frente ao consumidor, a análise da 
água e sua potabilidade. 

E, além disso, a melhoria do serviço prestado veio 
acompanhada de uma redução de tarifa entre 15% 
e 20%, quando comparada às tarifas praticadas no 
passado pela antiga concessionária.

São Gabriel/RS
52.000 habitantes

GRUPO CONTROLADOR: 
Solvi
CONCESSIONÁRIA: 
São Gabriel Saneamento

Parceria com o meio acadêmico.

Reforma das estações e suas instalações. 

Implantação do laboratório móvel.

Redução da tarifa.

Gestão

RS
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NO FINAL DE 2014, a ABCON e o SINDCON firmaram 
a renovação de um planejamento estratégico que de-
finiu as iniciativas institucionais prioritárias em sua 
atuação. Destacamos aqui algumas dessas iniciativas.

SIRI
O SIRI – Sistema de Integração e Representação 
Institucional – foi idealizado para garantir que a  
ABCON e o SINDCON sejam não apenas represen-
tados em diversos eventos, colegiados e comissões 
técnicas, mas que todos os relatórios e resultados 
dessas representações possam ser compartilhados 
entre as empresas associadas a partir de uma página 
no endereço abconsindcon.com.br e de um cadastro 
no sistema. Com isso, a informação é disseminada e 
os tópicos apresentados no espaço virtual recebem a 
contribuição de todas as pessoas interessadas.

SPRIS
O SISTEMA de Informações do Segmento Privado do 
Setor Saneamento (SPRIS) surgiu para aperfeiçoar o 
banco de dados das entidades com informações es-
tratégicas para o posicionamento do segmento pri-
vado nas mais diferentes esferas, como órgãos pú-
blicos, de financiamento e imprensa. É também uma 

ferramenta alimentada periodicamente com dados 
enviados pelas próprias concessionárias, tornando-
-se assim um importante indicador e referência para 
as atividades das empresas.

ENA
A ABCON E O SINDCON assinaram, juntamente com 
as entidades Aesbe (Associação Brasileira das Em-
presas Estaduais de Saneamento) e Assemae (Asso-
ciação Nacional dos Serviços Municipais de Sanea-
mento), um Manifesto em prol da universalização do 
saneamento, endereçado aos candidatos à Presidên-
cia da República.

Pesquisa de RH
COORDENADA pela Comissão de Recursos Huma-
nos do SINDCON, com apoio da consultoria IDEE, a 
Pesquisa de Indicadores de Recursos Humanos foi 
compartilhada entre os profissionais de gestão de 
pessoas,  que já incorporaram os dados do levanta-
mento ao seu planejamento, o que certamente trará 
benefícios para todo o quadro de recursos humanos 
das empresas associadas.

Concluída em dezembro de 2014, a Pesquisa de 
Remuneração, Benefícios e Práticas de Recursos 



Assinatura do manifesto em prol da universalização do saneamento.

77

Humanos, coordenada pela consultoria HAY Group, 
contribuiu com informações estratégicas para os 
gestores, que balizarão as políticas de RH das em-
presas associadas.

Publicações 
EM MAIO do ano passado, a ABCON e o SINDCON 
lançaram o “Panorama da Participação Privada no 
Saneamento – Brasil 2014”. A publicação, que che-
ga agora à sua segunda edição, traça um perfil da 
presença da iniciativa privada no setor, com realiza-
ções e investimentos. Já se tornou, inclusive, uma 
referência para quem deseja saber como o privado 
pode colaborar para a universalização dos serviços 
de água e esgoto no país. 

Além do PANORAMA, a ABCON e o SINDCON aper-
feiçoaram em 2014 suas publicações eletrônicas dirigi-
das aos públicos externo e interno. 

Prêmio Sustentabilidade
COM o lançamento do Prêmio Sustentabilidade 2015, 
o SINDCON criou um benefício direto para quem tra-
balha nas empresas privadas de saneamento e, ao 
mesmo tempo, encontrou um meio de descobrir es-
ses talentos. O Prêmio acontecerá a cada dois anos, 

intercalando-se com o ENA – Encontro Nacional das 
Águas. Na primeira edição, 57 projetos foram inscri-
tos, divididos em três categorias. Os vencedores de 
cada categoria ganharão R$ 15 mil e o evento de pre-
miação está previsto para o mês de agosto de 2015. 
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AEGEA Saneamento e Participações  S.A 
ÁGUAS DE MARÍLIA Ltda

AMBIENT Servs.Amb.de Rib.Preto  S.A

AMBIENTAL Limp. Urbana e Saneam. Ltda

AQUA PÉROLA Ltda 
CAB AMBIENTAL – Companhia Águas do Brasil

CONASA – Companhia Nacional de Saneamento

EMISSÃO Engenharia e Construções Ltda

ENOPS Engenharia Ltda

GS INIMA BRASIL Ltda

LATAM WATER Participações Ltda

OAS Soluções Ambientais Ltda

PERENGE Engenharia e Concessões Ltda

SAAB – Saneamento Amb. Águas do Brasil Ltda

SAMAR Soluções Ambientais de Araçatuba  S.A

SÃO GABRIEL Saneamento  S.A

SERRANA Águas Ltda

SGA – Sistema de Gestão Ambiental Ltda

SOLVI Participações em Projetos de Saneam. Ltda

ASSOCIADOS ABCON 2015

ÁGUAS DAS TERRAS DO SOL Alt Abast Agua Ltda

ÁGUAS DE AGULHAS NEGRAS  S.A

ÁGUAS DE ANDRADINA  S.A

ÁGUAS DE ARAÇOIABA  S.A

ÁGUAS DE BARRA DOS GARÇAS
ÁGUAS DE CAJAMAR  S.A

ÁGUAS DE CAMPO VERDE Ltda

ÁGUAS DE CARLINDA Ltda

ÁGUAS DE CASTILHO  S.A

ÁGUAS DE CLÁUDIA Ltda

ÁGUAS DE CONFRESA  S.A

ÁGUAS DE DIAMANTINO  S.A

ÁGUAS DE GUARÁ Ltda

ÁGUAS DE GUARANTÃ Ltda

ÁGUAS DE JAURU Abastecimento e Distrib. Ltda

ÁGUAS DE JUTURNAÍBA  S.A

ÁGUAS DE MANDAGUAHY  S.A

ÁGUAS DE MARCELÂNDIA Ltda

ÁGUAS DE MARÍLIA Ltda

ÁGUAS DE MATÃO  S.A

ÁGUAS DE MATUPÁ Ltda

ÁGUAS DE MINEIROS TIETÊ Conc. Serv. Saneamento Ltda

ÁGUAS DE NITERÓI  S.A

ÁGUAS DE NORTELÂNDIA
ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO Ltda

ÁGUAS DE NOVO PROGRESSO Ltda

ÁGUAS DE PARATY  S.A

ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO  S.A

ÁGUAS DE POCONÉ Ltda

ÁGUAS DE PORTO ESPERIDIÃO Saneamento e Distribuição

ÁGUAS DE PRIMAVERA Ltda

ÁGUAS DE SANTA CARMEN Ltda

ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO Conc. de Saneamento Ltda ME

ÁGUAS DE SÃO JOSÉ Ltda

ÁGUAS DE SINOP
ÁGUAS DE SORRISO Ltda

ÁGUAS DE UNIÃO DO SUL Ltda

ÁGUAS DE VERA 
ÁGUAS DE VOTORANTIM  S.A

ÁGUAS DO IMPERADOR  S.A

ÁGUAS DO MIRANTE Ltda

ÁGUAS DO PARAÍBA  S.A

ÁGUAS GUARIROBA  S.A

AMBIENT Servs.Amb.de Rib.Preto  S.A

AQUA PÉROLA Ltda 
AQUAPOLO AMBIENTAL
ARAUCÁRIA Saneamento  S.A

CAB ÁGUAS DE PARANAGUÁ  S.A

CAB ÁGUAS DO AGRESTE  S.A

CAB ALTA FLORESTA Ltda

CAB AMBIENTAL – Companhia Águas do Brasil

CAB ATIBAIA  S.A

CAB CANARANA Ltda

CAB COLIDER Ltda

CAB COMODORO Ltda

CAB CUIABÁ  S.A

CAB GERENCIADORA Ltda

CAB GUARATINGUETÁ  S.A

CAB PIQUETE  S.A

CAB PONTES E LACERDA Ltda

CAB Projetos e Investimentos em Saneamento Básico

CAB SISTEMA Produtor Alto Tiete  S.A

CDN Serviços de Água e Esgoto  S.A

CMS – Companhia Matonense de Saneamento

CONSÓRCIO CEMBRA GERCONSULT
CSJ – Companhia de Saneamento de Jundiaí

EMPRESAS DA CATEGORIA ECONÔMICA 
REPRESENTADA PELO SINDCON 2015
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Distribuidora de Águas TRIUNFO  S.A

ESAP – Empresa de Saneamento de Palestina

FAB Zona Oeste  S.A

Gestão e Manutenção de Saneamento Básico Ltda

Gestão Est. Técn. Sist. San. Básico Ltda

GSS – Gestão de Sistemas de Saneamento Ltda

ITAPOÁ Saneamento Ltda

LATAM WATER Participações Ltda

LATAMPART Concessões

MANAUS AMBIENTAL  S.A

NOVA ECOAQUA Soluções  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL BLUMENAU  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL CAPIVARI  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL EXXI  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL GOIÁS  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL REG. METR. RECIFE GOIANA  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL JAGUARIBE  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL JECEABA  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL LIMEIRA  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL MACAÉ  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL MANSO  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL MARANHÃO  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL MAUÁ  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL OCEANPACT  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL PARÁ Saneamento  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL PORTO FERREIRA  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL RIO CLARO  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL RIO DAS OSTRAS  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL SANTA GERTRUDES  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL SUMARÉ  S.A

ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA  S.A

ODEBRECHT UTILITIES  S.A

PROLAGOS  S.A

REÚSO RIO  S.A

SAGUA Soluções Ambientais de Guarulhos

SAMAR Soluções Ambientais de Araçatuba  S.A

SANAMA Saneamento Alta Maceió  S.A

SANEAMENTO BÁSICO DE JANGADA 
SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA
Saneamento de Mirassol – SANESSOL  S.A

SANEAQUA Mairinque  S.A

SANEAR Saneamento de Araçatuba  S.A

SANEATINS – Companhia de Saneamento do Tocantins

SANEJ Saneamento de Jaú Ltda

SANESALTO Saneamento  S.A

SANEVAP – Saneamento do Vale do Paraíba  S.A

SÃO GABRIEL Saneamento  S.A

SESAMM Serviços de Saneamento de Mogi Mirim  S.A

Sistema Produtor SÃO LOURENÇO  S.A

SOLVI Participações em Projetos de Saneamento Ltda

TERA AMBIENTAL Ltda

UVR Grajaú  S.A
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