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em númerosMapa de Atuação Aegea

* Considera as conquistas das PPP com Cariacica (ES) e Sanesul (MS), que passaremos a atender pós assinatura do contrato.

11,2
MILHÕES

PESSOAS ATENDIDAS*

39,3% 
DO MARKET SHARE 

PRIVADO DE SANEAMENTO

126
MUNICÍPIOS 

EM 12 ESTADOS*
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* População total estimada do município, com base nos dados do IBGE.

57

A AEGEA atua em municípios de diferentes portes, de 3,5 mil a 2,1 milhões de habitantes

* Considera as conquistas das PPP com Cariacica (ES) e Sanesul (MS), que passaremos a atender pós assinatura do contrato.



Trabalhamos com a visão de complementariedade, atuando 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 em geral parte do sistema (principalmente

esgotamento sanitário). Tarifa cobrada diretamente pelo poder público.

Benefícios do Público e Privado atuando conjuntamente:

• Dinamismo, eficiência, inovação com o conhecimento local e o comprometimento social.

• Mais recursos e investimento para alcançar a universalização.

Acreditamos na parceria entre o público e o privado



ATUAÇÃO AEGEA 

EM PPPs



CASE PPP PIRACICABA

Piracicaba é um exemplo de PPP de 

sucesso, sendo a 1ª colocada nos 

índices de atendimento total de 

esgoto no país (Trata Brasil), com 

cobertura universalizada. 

A Parceria entre a concessionária 

Mirante e o SEMAE - Serviço 

Municipal de Água e Esgoto – teve 

início em junho de 2012 e atingiu

100% de coleta e tratamento de 

esgoto no primeiro semestre de 2014

Consumo de água e volume de esgoto tratado, 

Piracicaba, m³ por habitante por ano

Internações por doenças de veiculação hídrica e população com 
acesso ao sistema de coleta de esgoto, Brasil, 2004 a 2017.

Piracicaba (SP) – Referência no BR



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

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 e Vila Velha (ES)– Rápido avanço



• PPP na modalidade concessão administrativa para a execução 

de obras de infraestrutura em esgotamento sanitário, 

melhorias, manutenção e operação dos sistemas para cidade. 

• A Aegea Saneamento venceu a Concorrência Internacional 

nº001/2020 promovida pela Companhia Espírito Santense de 

Saneamento (Cesan).

• População beneficiada: + de 400 mil pessoas.

• Meta de universalização do sistema de esgoto até o décimo

ano de concessão.

• Estimativa de investimento R$ 580 milhões, nos 30 anos de 

concessão.

Cariacica (ES) – Novas PPPs



• PPP na modalidade de concessão administrativa, focada na 

melhoria do esgotamento sanitário.

• A parceria promoverá a prestação de serviços em 68 municípios

do Estado de Mato Grosso do Sul.

• A Aegea Saneamento venceu a Concorrência nº001/2020 

promovida pela Empresa de Saneamento do Estado de Mato 

Grosso do Sul (Sanesul).

• População beneficiada: + de 1,7 milhões de pessoas.

• Universalização do sistema de esgoto nos primeiros 10 anos.

• Estimativa de investimento de R$ R$ 1 bilhão em obras nos 

30 anos de contrato, sendo R$ 800 milhões investidos na 

primeira década de concessão.

Sanesul (MS) – Novas PPPs



• Concessão administrativa para a execução de obras de 

infraestrutura em esgotamento sanitário

• Municípios atendidos: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas,

Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e

Viamão

• Aegea venceu a Concorrência Internacional nº001/2019 

promovida pela Companhia Riograndense de Saneamento 

(Corsan).

• População beneficiada: + de 1,5 milhões de pessoas.

• Elevar a cobertura de esgoto para 87,3%, em até 11 anos.

• Estimativa de investimento de R$ 1,8 bi.

Região Metropolitana do RS – Novas PPPs

• Início da operação 01/12/20



CONTRIBUIÇÃO 

DO PRIVADO



Em compromisso com boas práticas de gestão, transparência e compliance, a Aegea opera com

diferentes alternativas de captação de recursos, o que amplia a sua capacidade de atendimento e

prestação de serviço.

Além de acesso ao mercado de crédito de longo prazo, via BNDES e Caixa Econômica Federal, a Aegea

conta com o aporte de equity dos acionistas internacionais, o Internacional Finance Corporation (IFC),

membro do Banco Mundial, o Fundo Soberano de Cingapura (GIC) e o Fundo Global de Infraestrutura,

também vinculado ao IFC. A companhia diversificou suas fontes de financiamento, emitindo Bonds no

mercado de capitais, no exterior, e Debêntures, no mercado local - essas de forma recorrente.

Contribuição do Privado: Governança e Recursos



Infra Inteligente

• Desenvolvido a partir do Building Information Model (BIM) – Modelagem da Informação da Construção

• Aumento da confiabilidade de dados

• Sistema orientará para a melhora de decisões operacionais, táticas e estratégicas

Valetadeiras

• Aumento da segurança dos colaboradores

• Maior produtividade: 300 m/dia vs 100 m/dia retroescavadeira

• Melhor qualidade e acabamento na pavimentação

• Menor impacto ambiental

Contribuição do Privado: Inovação



Gestão de Perdas

A Aegea possui um Centro de Controle Operacional de Eficiência e Tecnologia, que trabalha ações

voltadas à redução do desperdício de água nos municípios onde atua. Este núcleo conta com sistemas

integrados e específicos que realizam o monitoramento da água, em tempo real e remotamente,

desde a saída da estação de tratamento até o usuário.

Exemplo - Campo Grande (MS)

Em nove anos, o índice de perdas foi reduzido de 56% para 19%, um dos menores índices do país.

Contribuição do Privado: Eficiência Operacional



A união de esforços entre o público e 
o privado fortalece a atuação do 

setor e proporciona mais dignidade à
POPULAÇÃO



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

Rogério Tavares
VP Institucional Aegea

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

