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+4.300 
COLABORADORES 

+7 MILHÕES
PESSOAS ATENDIDAS

+2,3 MILHÕES 
DE ECONOMIAS 

(ÁGUA E ESGOTO)

+33% DO MARKET SHARE 

PRIVADO DE SANEAMENTO

49 MUNICÍPIOS 

ATENDIDOS

EM 11 ESTADOS

AEGEA



CONTRIBUIÇÕES

AEGEA • Dinamismo, solidez e transparência

• Capacidade de investimento;

• Desenvolvimento de soluções para municípios de todos 

os portes;

• Padrões de governança e compliance

internacionalmente aceitos.

• Eficiência Operacional 

• Soluções tecnológicas e inteligentes adequadas aos 

diferentes projetos;

• Gestão de perdas e Eficiência energética;

• Desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para 

realidade virtual visando otimização da eficiência 

operacional.

• Valor compartilhado

• Foco no desenvolvimento dos municípios, visando a 

qualidade de vida de seus habitantes.



Início da Operação: Julho/2017

Priorização do fornecimento de água para a população

 Implantação de novas redes e interligações, levando 

água tratada a mais de 4.800 famílias

 Incremento de 17 milhões de litros de água por dia, 

beneficiando mais de 219 mil pessoas

 Ampliação da cobertura de esgoto de 19% para 31%

Benefícios gerados para a população

Meses de setembro a dezembro

• Temperaturas chegam a atingir 40ºC

• Aumento do consumo de água em 26%

• 50% de redução nas reclamações por falta de água na

comparação com 2017

 360 mil pessoas beneficiadas com a nova 

adutora, com capacidade 540 mil litros de 

água/h

 60 mil pessoas beneficiadas com a 

ampliação da ETA Norte



Início das operações

Junho/2018

População

2,1 milhões

Cobertura de esgoto

20%

Perdas na distribuição

70%

Inadimplência

23%
População não conectada

~700 mil

86 mil economias 

vistoriadas

3 mil novas economias

13 mil economias 

regularizadas

300 líderes de 

comunidade engajados

R$36 milhões de 

débitos negociados

Foco no relacionamento com a população (licença social) e captura de sinergias

Destaques

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

• 182 reservatórios com capacidade de armazenamento de 224 milhões de litros em 

toda a cidade.

• Até final de 2019, 18 mil metros de novas redes + substituição de 19 mil metros de 

tubulação.

TRATAMENTO DE ESGOTO

• Cerca de 1.5 milhão de metros cúbicos de esgotos são tratados por mês – volume 

suficiente para encher 3 milhões de caixas d´água de 500 litros.

• Previsão de elevar a cobertura para 80% da capital até 2030, ampliando 5 vezes a 

capacidade atual de tratamento.



proPrograma de Redução de Perdas

99,7% + de 80%

COBERTURA DE ÁGUA 

ATUAL DE ATENDIMENTO 

COBERTURA DE 

ESGOTO 

Por meio do Programa de Redução de Perdas (PRP), a 

Águas Guariroba reduziu o índice de perdas no sistema 

de 56% (2006) para cerca de 19% no abastecimento de 

água de Campo Grande - uma das melhores médias 

nacionais. O trabalho é sistemático e ininterrupto.

de 56%         para 19%

Projeto Sanear Morena

Maior programa de saneamento executado em Campo 

Grande: 

• 2006 29% da população - Hoje 80% da população.

• Serviço de esgoto para 100% da população até 2025

• Taxa de internação por doenças diarreicas: 2003 -

157,3 a cada 100 mil habitantes, caiu em 2015 - 13,7 

a cada 100 mil habitantes.

* Dados Ministério da Saúde



proProjeto Saneada

O programa envolveu: a 

construção da Estação de 

Tratamento de Água, com 

capacidade de 180m³/h; sede 

administrativa e loja de 

atendimento; reforma e 

modernização de 32 sistemas e 

reservatórios, 44 Km de 

extensão de rede; 40 novas 

bombas em operação e mais de 

15 mil hidrômetros instalados.

Hoje, 100% dos imóveis 

regulares da zona urbana 

recebem água de qualidade.

Antes Depois

proÉ tempo de Educação

Projeto de alfabetização de adultos 

realizado em parceria com o SESI –MA que  

objetiva o crescimento profissional e 

pessoal dos colaboradores. Nesta fase, 17 

funcionários recebem aulas de português e 

matemática, referente aos estudos de 1º 

ao 4º ano.

Teve início em 2015 e cumpriu a meta 

de universalizar o abastecimento de 

água tratada em um ano. 



PIRACICABA – SP

A Parceria entre a concessionária

Mirante e o SEMAE - Serviço

Municipal de Água e Esgoto – teve

início em julho de 2012 e atingiu

100% de coleta e tratamento de

esgoto em dezembro de 2013.

VILA VELHA- ES

O contrato entre a Aegea e a

CESAN prevê a ampliação,

manutenção e operação do sistema

de esgotamento.

São previstos investimentos da

ordem de R$ 409 milhões.

SERRA - ES

Em parceria com a Cesan , até o

momento, a concessionária

disponibilizou 82% de cobertura

de esgoto - acima da meta

contratual;

Desde 2015, 90 mil pessoas foram

incluídas no sistema. Hoje, 290 mil

pessoas possuem coleta e

tratamento de esgoto

Trabalhando em parceria com os prestadores de serviço público, o privado pode contribuir para a

Universalização do saneamento, por meio de:

• Concessão Plena ou Parcial - Privado realiza investimentos, opera e cobra tarifa do usuário final.

• Subconcessão - Normalmente relaciona-se à concessão dos serviços de uma sub-região da empresa pública.

Privado realiza investimentos, opera e cobra tarifa do usuário final.

• PPPs administrativas - Operador privado investe e opera o sistema todo ou parte dele. Tarifa cobrada

diretamente pelo poder público

MODELOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



NOVO MARCO LEGAL DO 

SETOR DE SANEAMENTO



Primeiras Concessões Privadas no 

Saneamento  - Limeira e Ribeirão Preto

PPP de Água da Sabesp

PPP de Esgoto de Rio Claro

1993
Lei de 

Licitações

1995
Lei de 

Concessões

2004
Lei de PPPs

Federal

2007
Lei de 

Saneamento

2018
Revisão MP

2019
Projeto de 
Lei 3261 e 

Demais 
Projetos

Marco Regulatório e necessidade de mudança

Novo Marco Legal do 

Setor



Principais Pontos do novo Projeto de Lei do Saneamento

O novo PL vem com o objetivo de estimular a concorrência e melhorar a eficiência e investimentos no setor 

Estabilidade 

Regulatória para 

o setor

Encaminhado pelo Governo Federal recentemente ao plenário da câmara propõe um Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico

brasileiro.

 Supervisão da regulação em âmbito federal (ANA)

• Padrões de qualidade

• Mediadora de conflitos

• Manutenção do nível de serviço desejado

 Criação do Comitê Interministerial de Saneamento Básico (CISB) que terá a função de coordenar as ações de órgãos federais na

alocação dos recursos destinados ao serviço e na implementação da política federal do setor;

Integração das Políticas 

de Saneamento pelos 

Ministérios

Novo Marco Legal do 

Setor



Principais Pontos do novo Projeto de Lei do Saneamento

 Permite a venda de controle acionário das Cias Estaduais

 Permite a saída de cia estadual de determinado município caso não atinja metas pré definidas

 Mediante pagamento de indenização (valor contábil)

 Serviços de saneamento básico em assentamentos urbanos consolidados e irregulares para população de baixa renda;

 Incentivo à capacitação dos profissionais do setor;

 Metas , prazos de atendimento e penalidades por descumprimento nos Contratos de Programa;

• Racionalização dos contratos de programa: conterão cláusulas essenciais dos contratos de concessão;

• Licitação para cias privadas e estaduais

Contratos de 

programa com 

metas mais claras 

Novo Marco Legal do 

Setor



POSSÍVEIS CENÁRIOS 

FUTUROS



• O valor de venda desses ativos Visão Conservadora - R$ 80 bilhões,a serem aportados em algo 

como 3 anos (prazo para os processos de venda).

• O investimento de R$ 500 bilhões, para universalizar em 20 anos, terá pelo menos 30% ocorrendo 

nos primeiros 5 anos.

• Adotando-se uma alavancagem entre 80 a 90% ,chega-se a uma necessidade de capital entre R$ 15 

e 30 bilhões, nos cinco anos iniciais.

APORTE DE CAPITAL NECESSÁRIO: R$ 95 a 110 BILHÕES (PERÍODO 2020 a 2025)

As alternativas de captação:

• Fundos Internacionais voltados à Infraestrutura 

• Fundos Internacionais destinados à aquisição de Participações relevantes, em negócios com alta 

probabilidade de retorno significativo em prazo curto (até 8 anos ,na maior parte dos casos) 

• Os atuais operadores privados de Saneamento terão como alternativa a constituição de 

Consórcios com os Fundos, voltados a aquisições específicas, ou atraí-los para a estrutura 

societária existente ,por meio da venda de novas ações das respectivas Holdings .

Venda de controle acionário 

de companhias estaduais



• Considerando-se os mesmos R$ 150 BILHÕES para investimento nos primeiros cinco anos, (de 2020 a 

2025), estimam-se R$ 35 BILHÕES para outorgas em concessões plenas e subdelegações (muitas PPPs

de esgoto podem ser promovidas o que não gera pagamento).

APORTE DE CAPITAL NECESSÁRIO : R$ 50 A 65 BILHÕES (PERÍODO 2020 a 2025)

• Alternativa de captação: Fundos de Investimento em Infraestrutura, Fundos de Private Equity, 

Investidores Nacionais e Internacionais.

Expansão de concessões plenas, 

subdelegações e PPPs



facebook.com/aegeasaneamento linkedin.com/company/aegeasaneamento

https://pt-br.facebook.com/aegeasaneamento/
https://pt.linkedin.com/company/aegeasaneamento

