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EDITORIAL
EDITORIAL
Palavra do Presidente
Nunca se falou tanto em saneamento. O tema está nas redes sociais e nas TVs.
Fruto também de uma conscientização que a Aegea ajuda a fazer, pois acredita
no poder das comunidades para que as mudanças aconteçam. Afinal, ter acesso
aos serviços de água e esgoto é básico, não há como um país ser desenvolvido, ter
educação, trabalho e saúde sem água e esgoto tratados. Ficamos tão envolvidos
com o dia a dia das nossas operações que nem sempre temos a dimensão de tudo
o que movimentamos a partir do nosso trabalho. A cada ligação de água feita,
uma família inteira passa a viver com mais saúde, os alunos aprendem mais, os
trabalhadores se tornam mais produtivos, o comércio local se beneficia, a cidade
se desenvolve, o país todo melhora. O ciclo é ainda melhor na Aegea porque a infraestrutura de saneamento vem com sustentabilidade, outra palavra que se torna
cada vez mais presente no vocabulário do brasileiro. As empresas que ainda não
incorporaram a agenda ESG passam a ter cada vez menos espaço no mercado. Na
Aegea, as duas palavras andam juntas, pois, para nós, é possível ter todo esse ciclo virtuoso cuidando também dos recursos naturais, do futuro e do planeta. Esta
edição trata desses dois temas, de como saneamento e sustentabilidade estão
relacionados e como são essenciais para o futuro do planeta. Vocês vão conhecer
melhor sobre como geramos Prosperidade Compartilhada e ver como muito do
que no dia a dia foi discutido e reverberado na Glocal Experience, o maior evento
de sustentabilidade do ano.

Radamés Casseb
CEO da Aegea
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Em

PAUTA

GESTÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO
Atualização do Sistema Comercial traz
mais tecnologia, segurança e agilidade
O projeto de atualização tecnológica fez uma grande transformação no Sistema Comercial GSS da Aegea. Ele traz novas funcionalidades, interface com o usuário final, além de ser mais moderno,
interativo e seguro, o que resulta em uma nova experiência de uso.
Para facilitar a adaptação à nova ferramenta, as regras de negócio
atuais do sistema estão sendo mantidas – o fluxo é o mesmo, no
entanto tudo é feito com maior rapidez, mais segurança e o leque
de possibilidades foi aumentado. Clique abaixo e saiba mais sobre
as novidades com o gerente de Projetos de Tecnologia da Informação da Aegea, Guilherme Buzo.

saiba mais
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Em

PAUTA
CICLOS VIRTUOSOS
Trata Brasil comprova benefícios do
saneamento no Espírito Santo e Rio

Rio de Janeiro (RJ).

saiba mais

Desde 2007, o Instituto Trata Brasil, organização da sociedade civil de interesse público (Oscip), trabalha para que o brasileiro seja informado sobre a importância e os
avanços do saneamento para que ele possa reivindicar o acesso aos serviços. Dois
estudos lançados este ano mostram os investimentos feitos pelas unidades da Aegea
e as melhorias que resultam da ampliação do acesso dos moradores à água e ao esgoto tratados. Um deles mostra que investimentos, que serão realizados pela Águas
do Rio durante a concessão, vão gerar benefícios socioeconômicos e ambientais de
mais de R$ 37 bilhões nos 27 municípios atendidos pela concessionária. O outro foi
feito no Espírito Santo e mostra as mudanças que já aconteceram por meio do trabalho feito pelas unidades da Aegea. Clique em cada um deles para ver os resultados.
Serra (ES).

saiba mais
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Em

PAUTA

BALANÇO SUSTENTÁVEL
Relatório Anual de Sustentabilidade
da Aegea é verificado pela E&Y
Se todo esgoto coletado pelas unidades da Aegea é tratado,
consegue imaginar quantos litros são tratados em um ano? O
número é gigante: foram 200 bilhões de litros de esgoto que
deixaram de ser despejados na natureza. O equivalente a 80
mil piscinas olímpicas. Este é apenas um dos resultados que
fazem parte do Relatório Anual de Sustentabilidade 2021 da
Aegea. O documento mostra para o mercado, investidores e
toda a sociedade os valores que são gerados pela empresa ao
desempenhar suas funções. Relata também os processos de
controle, de gestão e de governança criteriosos seguidos pela
empresa. Este ano, o relatório trouxe uma novidade: a verificação pela Ernst & Young, auditor independente registrado na
Comissão de Valores Mobiliários, um processo desafiador que
reforça ainda mais a transparência e os princípios ESG. Veja
mais detalhes clicando abaixo.

Kamila Mura, moradora
atendida pela Águas de
Manaus (AM).

saiba mais
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Em

PAUTA

SANEAMENTO EM FOCO
Grandes fóruns mostram importância
que o tema ganhou na sociedade
saiba mais

A colocação do saneamento na pauta de importantes fóruns nacionais e internacionais, com painéis próprios, em eventos sobre meio ambiente, saúde,
gestão, ESG, tecnologia, desenvolvimento econômico, entre outros, mostra o
novo momento que o setor está vivendo. Com metas ousadas, o novo Marco
Legal do Saneamento, que comemorou dois anos, impulsionou o debate sobre
os caminhos para a universalização do acesso à água e ao esgoto tratados até
2033. Dentro deste cenário, o Rio de Janeiro tem sido destaque. O Instituto Aegea e a Águas do Rio assumiram o papel de protagonistas nas discussões, mas
outras unidades da Aegea, como a Prolagos, também participam de eventos
sobre o tema. Clique para saber mais sobre os eventos realizados.
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Em

PAUTA

MERGULHO NA PAUTA
Águas de Manaus promove
imersão para jornalistas
Como o esgoto é tratado? Qual o processo da água desde
a captação até chegar à torneira das nossas casas? Qual é a
“mágica” que faz toda a água que usamos, inclusive no vaso
sanitário, desaparecer da nossa frente? Para entender sobre
esses assuntos, que nada têm de magia, mas pelo contrário,
são resultados de muitos investimentos e tecnologia, a Águas
de Manaus realizou uma Press Trip, um mergulho de imersão
nas instalações da concessionária para que os jornalistas pudessem conhecer como funciona a operação, tirar dúvidas e
estreitar relacionamentos. Afinal, a conscientização sobre a
importância do saneamento também passa pelas mãos e visão deles. Clique e saiba como foi.

saiba mais
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OPINIÃO
PAUTA
Em

SEMEANDO DIVERSIDADE
Presidentes de empresas precisam dar o
tom para questão racial avançar
Artigo de Theo van der Loo*
Nós, brasileiros, precisamos estar cada vez mais conscientes de que, se a
gente quiser um país melhor, o primeiro passo começa com cada um de nós,
por menor que seja. No caso do racismo, não é diferente. As pessoas sempre
me perguntam por que eu, um homem branco, bem-sucedido, me envolvi
com a questão racial. O meu envolvimento começou com um olhar de estranhamento. Eu sou filho de holandeses, quando eu tinha 12 anos, tive o
privilégio de morar e me formar na Europa, depois, fiz um MBA nos Estados
Unidos e, quando voltei ao Brasil, já com 25 anos, fui para o Rio de Janeiro.
Quando vi a favela da Rocinha, levei um susto, pois tinha esquecido que isto
existia. Clique abaixo para ler o artigo na íntegra.

saiba mais

*Theo van der Loo é consultor de diversidade. Formado em Administração, com especialização em Marketing nos Estados Unidos, foi CEO da
Bayer, empresa global que atua nos setores de saúde e do agronegócio.
Empresário de renome, tornou-se conhecido também pela sua luta por
maior igualdade nas empresas.
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ENTREVISTA
DOIS ANOS DO MARCO LEGAL
Grandes leilões, atuação por
blocos e novo referencial de
investimentos
Após dois anos do Marco Legal, o que mudou? A nova
legislação para orientar os rumos da implantação dos
serviços de água e esgoto foi esperada por todo o setor como uma esperança de uma nova realidade. Ainda
quase 35 milhões de brasileiros vivem sem água tratada
e 100 milhões de pessoas estão longe da rede de coleta
e tratamento de esgoto. Apenas 50% do esgoto gerado é tratado, causando sérios transtornos para a saúde
das pessoas e do meio ambiente. O vice-presidente de
Relações Institucionais da Aegea, Rogério Tavares, analisa o que aconteceu até agora e as perspectivas para
que as metas propostas sejam atendidas. Clique abaixo
e acesse a entrevista. Veja também um estudo do Trata
Brasil sobre os dois anos do novo Marco Legal.

saiba mais

Rogério Tavares, vice-presidente de
Relações Institucionais da Aegea.
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ENTREVISTA
ESPECIAL
Matéria

GLOCAL EXPERIENCE
ATITUDES LOCAIS PARA
RESULTADOS GLOBAIS
Maior evento de
sustentabilidade do ano
discute o futuro do planeta

Sustentabilidade. A palavra antes restrita a ambientalistas e algumas empresas mais preocupadas com as práticas de ESG agora é pronunciada com todas as letras na Baixada Fluminense,
nas ruas do Rio, nas favelas e comunidades cariocas. As vozes podem ser ouvidas muito longe
também, em outros estados brasileiros e em outros países. Está também nas rodas de conversas, nas redes sociais, nas TVs. Elas se juntaram e somaram 38 mil pessoas que passaram pela
Glocal Experience durante os nove dias de reflexão sobre o futuro que queremos a partir das
metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da Agenda 2030, da ONU. O
evento, realizado na Marina da Glória, no Rio, teve o apoio do Instituto Aegea e da Águas do Rio,
que participaram ativamente dos debates e levaram para o local projetos, passeio virtual e uma
imersão para ajudar na reflexão que vai levar à construção de um planeta mais sustentável para
todos. Clique abaixo e saiba mais.

saiba mais
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Matéria de

CAPA

LIGAÇÕES SUSTENTÁVEIS
DE PROSPERIDADE
COMPARTILHADA
Há 12 anos a Aegea movimenta
vidas com ciclos virtuosos
Existe um elo entre os acionistas
da Aegea, que viabilizam recursos
para os investimentos da empresa, os operadores de serviços que
fazem novas conexões de água e
esgoto em todos os municípios
onde a empresa atua e os moradores que passam a receber o benefício do saneamento em suas vidas.
Também há algo em comum entre
o colaborador que faz a compostagem do lodo da ETE Mato Grande,
estação totalmente sustentável,
em Canoas (RS), e o Paulo Rober-

to Ribeiro Junior, colaborador da
Ambiental Serra (ES), premiado
pela inovação. Da mesma forma, a
contratação pela Águas do Rio (RJ)
do Flávio Faria, morador da Rocinha, impacta no atendimento feito pela concessionária na comunidade. Existe uma ligação muito
forte entre o fato da Adriana Silva
ter passado a trabalhar mais feliz a
partir do Programa Respeito Dá o

Tom e o do Raimundo dos Santos,
de Timon, no Maranhão, ter conseguido receber água tratada em casa
por meio da Tarifa Social. E mais: o
que tudo isso tem a ver com a qualidade de vida da pequena Ana Júlia
hoje, que acaba de nascer em uma
maternidade abastecida com água
de qualidade em Campo Grande
(MS), e quando ela tiver 20 anos de
idade? Clique e descubra.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

Nesta seção da revista você vai ver, na prática, o trabalho da Aegea em movimentar vidas e gerar prosperidade. Vai desde ações pequenas, como a abertura de um
novo poço para ampliar o abastecimento em um distrito
de Sorriso (MT), até os grandes investimentos feitos em
quatro anos de atuação em Manaus (AM) ou na Águas do
Rio, que em poucos meses já está fazendo com que pessoas que viviam excluídas dos serviços, em casas sem banheiro, como as da comunidade Pavão-Pavãozinho, em
Copacabana, tenham acesso a esses serviços. Além das
obras e melhorias nas redes de abastecimento de água e
coleta e tratamento de esgoto, está um propósito de levar
mais vida e dignidade para os moradores. As ações sempre têm um viés social, de priorizar a população de áreas
vulneráveis, e ambiental, de respeito às normas vigentes
e de construir o legado de um futuro mais sustentável.
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

MS PANTANAL
MAIS ESGOTO TRATADO
Em um ano de operação PPP conectou
mais de 15 mil a uma vida mais digna
Nova sede, modernização das instalações e aquisição de equipamentos e tecnologias que permitam melhorar e ampliar os serviços com um objetivo principal: acelerar os investimentos para
que o estado atinja a universalização do saneamento básico dentro da próxima década. A Parceria Público-Privada formada entre
a Sanesul e a Aegea faz um balanço do trabalho realizado em
um ano de operação e o saldo é extremamente positivo, principalmente para as 15 mil famílias que passaram a ter acesso ao
esgoto coletado e tratado e agora têm uma vida mais digna, com
todos os benefícios que o saneamento pode trazer. A atuação
sustentável foi reconhecida e homenageada. Veja mais detalhes
clicando abaixo.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

ÁGUAS GUARIROBA
Formação de delegados inclui
combate às irregularidades no
abastecimento
Combater as perdas de água no sistema de distribuição, entender o funcionamento de um hidrômetro ou saber como é
feita uma ligação de água podem ser fundamentais quando o
abastecimento vira caso de polícia. Com a denúncia em mãos,
fica mais fácil para o policial fazer a investigação quando tem
o conhecimento técnico sobre os serviços de água e esgoto.
Para transmitir a experiência em campo, as equipes dos setores
Comercial, de Fiscalização e da Central de Serviços mostraram
como funciona cada área no curso que formará 108 delegados
da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande (MS).
Clique abaixo para saber como foi.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

AEGEA MT1
AVANÇOS NO SANEAMENTO
Investimentos ampliam acesso aos
serviços em cidades de Mato Grosso
Sorriso, Sinop e Novo Progresso recebem investimentos que levam
ainda mais saúde e qualidade de vida aos moradores. Sorriso, conhecida como a capital do agronegócio brasileiro e maior produtora individual de soja do mundo, recebeu um pacote de obras para dar suporte
ao crescimento populacional e incentivar ainda mais seu desenvolvimento. Os investimentos da Águas de Sorriso (MT) incluem um novo
reservatório com capacidade para um milhão de litros. A cidade, que já
ocupa o quinto lugar entre as que têm a melhor saúde do país, segundo
o Ranking de Competitividade dos Municípios, vai se tornar ainda mais
atrativa. Cinco bairros de Sinop têm força-tarefa para ampliar melhorias e atendimento itinerante. E em Novo Progresso, extensão da rede
de água permite novas conexões aos benefícios do saneamento. Clique
abaixo e saiba mais sobre as obras realizadas nos municípios.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

AEGEA MT2
MAIS ACESSO
União de esforços para ampliar rede
de esgoto em Primavera do Leste
Águas de Primavera, Ministério Público, prefeitura e a agência de regulação se uniram para que os moradores do bairro
mais antigo de Primavera do Leste (MT) tenham acesso aos
benefícios do esgoto coletado e tratado. A concessionária vai
implantar aproximadamente 8 mil metros de rede coletora de
esgoto em Castelândia I na primeira etapa. A cidade é destaque em serviços de saneamento, pois a rede de água tratada
atende 100% da área urbana e a de coleta e tratamento do
esgoto já alcançou mais de 70% de cobertura. Além da saúde
pública e qualidade de vida, o acesso aos serviços de esgoto garante a preservação dos corpos hídricos e do meio ambiente, e é um propulsor para o desenvolvimento de setores
importantes da economia, como turismo e valorização imobiliária. Clique abaixo para ler mais sobre o trabalho que vem
sendo realizado.

Rede coletora de esgoto em
Castelândia, um dos bairros
mais antigos da cidade.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

AEGEA MT2
ABASTECIMENTO NA ESTIAGEM
Concessionárias intensificam ações
para enfrentar a falta de chuvas
O período de seca chegou mais cedo em 2022 e algumas
regiões sofrem com o impacto da falta de chuvas. A Centro-Oeste é uma delas e Mato Grosso, um dos estados mais
afetados desde abril. De acordo com a Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico (ANA), a área do estado afetada por secas moderadas saltou de 25% para 28% entre
2020 e 2021 e há previsão de mais aumento. Para enfrentar a estiagem, investimentos estão sendo realizados pelas
concessionárias da Aegea MT2. O plano de enfrentamento
à crise hídrica contempla diversas melhorias com o objetivo
de assegurar a regularidade no fornecimento de água tratada para atender a população. Clique e saiba mais sobre as
obras e melhorias em Barra do Garças, Primavera do Leste,
Paranatinga, Pedra Preta e Diamantino.

saiba mais
EDIÇÃO 36 • Revista Aegea

21

Cidades

MAIS AZUIS

AEGEA RO
ANTECIPAÇÃO DO CONTRATO
Ariquemes vai universalizar o
abastecimento três anos antes da meta

gional
Re

1

A Águas de Ariquemes (RO) entregou em maio um novo reservatório de água tratada para a cidade. A nova estrutura faz parte do
cronograma de obras da concessionária para aumentar a oferta de
água e seguir com a ampliação das redes de distribuição. A Águas de
Ariquemes atua no município desde 2016. Já levou água tratada para
97% da cidade e a meta é universalizar o serviço no município ainda
este ano, antecipando a meta contratual prevista para 2025. Uma
forma de antecipar também o proposto pelo novo Marco Legal do
Saneamento, promulgado em julho de 2020 e que comemora dois
anos. Estão previstos ainda para este ano investimentos no sistema
de esgoto, como a retomada das implantações de redes coletoras e
construção de uma nova estação de tratamento de esgoto.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

AEGEA RO
CUIDADOS COM A REDE
Lições de educação ambiental
e sustentabilidade nas ruas de
Ariquemes
Apesar de básicos, os serviços de saneamento ainda geram
dúvidas e nem todos os moradores sabem o que pode ou não
ser jogado na rede de esgoto. Uma demonstração disso são os
constantes entupimentos e extravasamentos da rede de esgoto, provocando transtornos para todos. Para conscientizar a
população sobre o uso correto da rede e os benefícios do esgoto tratado para a saúde e para o meio ambiente, a Águas de
Ariquemes (RO) faz um trabalho em parceria com a prefeitura. Também participaram da ação estudantes do Projeto Jovem
Aprendiz. Saiba mais clicando abaixo.

saiba mais

Trabalho de conscientização
da Águas de Ariquemes sobre
a importância da conexão à
rede de esgoto.
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

AEGEA RO
MAIS QUALIDADE
Cidades da Aegea Rondônia passam a
produzir o cloro usado nas ETAs
As cidades de Ariquemes, Rolim de Moura, Pimenta Bueno e
Buritis, em Rondônia, são as primeiras do estado a terem a produção própria de cloro nas estações de tratamento de água. O
equipamento gerador de cloro foi implantado pela Aegea Rondônia em maio. Um investimento que, além de colaborar com
o desenvolvimento sustentável dos municípios, assegura mais
qualidade e agilidade ao tratamento da água. Estudantes universitários foram conhecer o sistema gerador de cloro da Águas
de Ariquemes no fechamento de um evento da Faculdade de
Educação e Meio Ambiente, a Unifaema, que teve como tema
“Desafios na Engenharia: Inovação, Tecnologia, Sustentabilidade e Empreendedorismo”. Clique abaixo para saber mais.

saiba mais

Controle da produção de
cloro feito pela Aegea em
Rondônia.
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AEGEA ES
AMBIENTAL CARIACICA
PPP completa um ano com avanços e
reconhecimento
Investimentos da ordem de R$ 1 milhão no laboratório para
monitorar melhor a qualidade do efluente tratado, agilidade
no atendimento aos moradores e expansão da rede de coleta e
tratamento de esgoto estão entre os resultados de um ano de
operação da Ambiental Cariacica. Terceira Parceria Público-Privada da Aegea no Espírito Santo, a unidade vai investir R$ 829
milhões até 2030. A meta é passar a cobertura do serviço dos
atuais 48% da população para 95%. Clique abaixo e saiba mais
sobre a atuação da PPP.

saiba mais
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AEGEA ES
AMBIENTAL SERRA
Ampliação no sistema de esgoto
é um marco para a cidade
Com uma trajetória de sete anos de investimentos e conquistas
a partir de 2015, a Ambiental Serra ampliou a rede de esgoto
para 90% dos moradores e colocou a cidade entre as mais bem
posicionadas em rankings de saneamento. Mais de 400 quilômetros foram construídos nesse período e cerca de 70 mil imóveis se conectaram às novas redes. Agora, trabalha com a mesma intensidade e prevê investimentos de R$ 45 milhões para
atingir a universalização, com 95% de atendimento, até 2023.
Leia mais sobre o trabalho da PPP clicando abaixo.
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MIRANTE
Inspeção subterrânea investiga
lançamentos irregulares em córrego
Foi uma experiência bem inusitada para os integrantes da
equipe que fizeram um mergulho investigativo no Córrego
do Itapeva, em plena região central da cidade de Piracicaba
(SP). No entorno, nada de vegetação ribeirinha ou algo parecido. Canalizado em 1957, o curso natural foi substituído
por uma avenida. Munidos com máscaras profissionais, cilindros de oxigênio e roupas próprias para esse fim, os cinco
encontraram no percurso diferentes níveis, alguns com até
4 metros de profundidade. Em outros pontos, foram obrigados a rastejar por causa do espaço reduzido. Clique abaixo
e saiba mais sobre a vistoria feita para identificar possíveis
lançamentos irregulares de esgoto no manancial.

saiba mais
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AEGEA SC
ÁGUAS DE BOMBINHAS
Investimento histórico vai valorizar
ainda mais vocação de Bombinhas
Com um ritmo acelerado de obras e investimentos da ordem de R$ 180 milhões, a cidade de Bombinhas, em um
dos trechos de litoral mais bonitos de todo o Brasil, vai
ganhar um incentivo ao turismo internacional. Para alavancar também o desenvolvimento sustentável do local,
a Águas de Bombinhas trabalha com várias frentes de trabalho simultâneas, fazendo da cidade um grande canteiro
de obras. Outro diferencial é a adequação entre os cronogramas da concessionária e da prefeitura, e assim a rede
de esgoto vai sendo construída em sintonia com a drenagem e pavimentação. Além das novas redes, Bombinhas
vai ganhar uma estação de tratamento de esgoto moderna, com uma alta eficiência. Saiba mais detalhes clicando
abaixo.
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AEGEA SC
ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Cidade sem rede de esgoto terá 33%
de atendimento até o fim do ano
Investimentos que estão sendo feitos pela Aegea em Santa
Catarina já transformam a realidade de São Francisco do Sul.
Uma das cidades mais antigas do Brasil não tinha um metro
sequer de rede de esgoto. Agora, com as obras que estão sendo implantadas pela Águas de São Francisco do Sul, até o fim
de 2022 o atendimento de coleta e tratamento de esgoto vai
chegar para 33% dos moradores. Um número que coloca São
Francisco do Sul em um seleto grupo nos rankings de saneamento do país: segundo levantamento da Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), dos 293 municípios de Santa Catarina, apenas 30 têm rede de esgoto. Clique
abaixo para conhecer os números do Trata Brasil e mais sobre o
trabalho que vem sendo feito na cidade.

saiba mais
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AMBIENTAL METROSUL
TRATAMENTO SUSTENTÁVEL
100% do lodo gerado na ETE Mato
Grande é transformado em fertilizante
Além de ser reconhecida no Prêmio ECO 2021/2022 por um
projeto de economia circular da Mirante (SP), a Aegea leva o
conceito para a Ambiental Metrosul (RS). Em vez de seguir
para os aterros sanitários, toda a parte sólida que sobra após
o esgoto ser tratado na ETE Mato Grande, em Canoas (RS),
segue para um destino mais nobre e é transformada em fertilizante. São aproximadamente 600 toneladas do resíduo ao
mês e todo o volume está sendo reaproveitado em compostagem orgânica pela Ecocitrus, uma cooperativa agrícola que
emprega 100 famílias. Ao reciclar, além de ajudar a agricultura familiar com um nutriente rico para o plantio, a quantidade
de materiais descartados diminui, fortalecendo ainda mais o
processo sustentável da estação de tratamento de esgoto.
Saiba mais sobre o assunto clicando abaixo.
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ÁGUAS DE MANAUS
CHEIAS DO RIO NEGRO
Obras minimizam impactos das
enchentes para população vulnerável
Banhada pelo Rio Negro, a capital do Amazonas (AM) é cortada
também por diversos igarapés. Nesta realidade, várias comunidades cresceram e formaram um cenário típico da região, com palafitas, rip-raps e becos que são rodeados pelas águas. Porém, na
época das cheias, entre março e agosto, muitos moradores sofrem
por terem essas áreas alagadas. Para diminuir os impactos gerados
pelo fenômeno natural, a Águas de Manaus lançou um pacote de
obras para elevar a rede de distribuição e, dessa forma, garantir
água tratada e saúde a essa população vulnerável. Bairros das zonas sul e oeste da cidade foram contemplados pelo serviço, que já
elevou mais de 2.000 metros de tubulações, alcançando cerca de
1,3 mil pessoas, entre crianças, adultos e idosos. Leia mais sobre a
atuação clicando abaixo.
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ÁGUAS DE MANAUS
INVESTIMENTOS QUE MUDAM VIDAS
Quatro anos de ações voltadas às
pessoas fazem diferença na cidade
Desde junho de 2018, a capital amazonense já recebeu mais de
R$ 600 milhões em serviços de água e esgoto – investimentos nunca vistos em relação ao saneamento na cidade. A forma
como os recursos estão sendo aplicados é outro diferencial da
atuação da Águas de Manaus. Foi dada atenção especial às regiões vulneráveis como becos e palafitas. Com isso, pessoas que
há anos eram “invisíveis” passaram a ser vistas e respeitadas. Ao
completar quatro anos, a concessionária reitera o compromisso assumido em gerar prosperidade compartilhada por meio do
saneamento. Clique e saiba mais detalhes desse processo.
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ÁGUAS DE TERESINA
ATUAÇÃO ALÉM DA CONTA
Um futuro melhor para crianças e
adolescentes que vivem em áreas de
vulnerabilidade
Eles recebem novas redes de água e esgoto, têm acesso à Tarifa Social e, agora, em uma parceria entre a Águas de Teresina, a prefeitura
e o Instituto Promessa, também podem vislumbrar a possibilidade de
um futuro melhor. As crianças e os adolescentes que vivem em áreas
vulneráveis estão sendo atendidos em um projeto que integra lições
de vida por meio do esporte e de relações de afetividade. “Desenvolvendo pessoas através do esporte” atende a 80 crianças e adolescentes da capital do Piauí e já está fazendo a diferença para elas. É outro
exemplo de prosperidade compartilhada gerada pela Aegea. Confira
na reportagem clicando abaixo.

saiba mais
EDIÇÃO 36 • Revista Aegea

33

Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

3

ÁGUAS DE TIMON
MAIS DESENVOLVIMENTO
PARA TODOS
Imóveis em Timon são valorizados
após investimentos em saneamento
A relação entre saneamento e valorização imobiliária, que aumenta em até 16,4% o valor dos imóveis, segundo levantamentos realizados, é comprovada por empreendedores de Timon, no
Maranhão. À medida que a rede de esgoto de coleta e tratamento
avança na cidade, aumenta também a expectativa dos empreendedores por novos negócios. Moradores também são beneficiados com as melhorias trazidas pelos investimentos nos serviços
de água e esgoto. A estimativa do Instituto Trata Brasil é de que o
ganho para os proprietários de imóveis que alugam ou que vivem
em moradia própria será de R$ 73 milhões por ano no conjunto
do Estado do Maranhão, entre 2021 e 2055. A informação é do
estudo “Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento no Maranhão”. Leia mais sobre o assunto clicando abaixo.

saiba mais
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PROLAGOS
MAIS EFICIÊNCIA
Caminhão a vácuo com alta potência
reforça operações na Região dos Lagos
Com alto poder de sucção e armazenamento, ele é considerado
um “supercaminhão”. Os diferenciais e as qualidades de grandeza estão na capacidade de armazenamento e de sucção, o
que resulta em mais agilidade e eficiência. O novo equipamento tem ainda um braço mecânico que possibilita atingir pontos
antes inacessíveis. Parece ter sido feito sob medida para atuar
em região de ventos que carregam areia fina das praias para o
sistema de coleta de esgoto. Com tantos atributos, o dobro de
potência que os modelos similares e em função dos resultados
atingidos, o “supercaminhão” já ganhou até um apelido, confira
qual é clicando abaixo.
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ÁGUAS DO RIO
OBRA HISTÓRICA
Faxina sob a orla mais famosa do
país: limpeza no Interceptor Oceânico
Palco do maior réveillon do mundo e cartão-postal do país, a
Praia de Copacabana é um ícone que abriga grandes eventos e
encanta cariocas e turistas. Com uma vida pujante, a “princesinha do mar” movimenta o turismo e a economia do Rio de Janeiro. Este ano, a famosa orla passa por uma operação inédita: a
limpeza do Interceptor Oceânico, galeria subterrânea responsável pela captação de esgoto e água pluvial da zona sul da cidade,
direcionando para o Emissário Submarino de Ipanema. O feito é
da Águas do Rio, que passará os próximos nove meses retirando
resíduos dessa enorme canalização sanitária com mais de meio
século de existência. Clique abaixo e leia mais sobre essa obra
que vai marcar época no cenário da cidade e na vida das pessoas que tanto se encantam com a beleza do local.
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ÁGUAS DO RIO
VEM COM A GENTE
Programa chega a comunidades que ainda
vivem sem banheiro em Copacabana
Lata d’água na cabeça, lá vai Lanuzia. Parece coisa de carnaval de
1950, mas a cena acontece em 2022. Com 32 anos, Lanuzia Santana Villas Boas vive com seus dois filhos, de 3 e 13 anos de idade,
em uma casa de palafita de apenas um cômodo e sem banheiro. O
barraco feito com madeira de caixotes, cortiça e telhas de amianto
não possui instalações de água ou esgoto. A água é recolhida em
lares próximos por baldes e panelas ou acumulada em uma caixa
de água improvisada quando chove. A triste cena, no entanto, está
longe do Polígono das Secas que corta vários estados do Nordeste
brasileiro. Lanuzia vive na comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, um dos principais cartões-postais da Cidade Maravilhosa.
Com o Programa Vem Com a Gente a Águas do Rio começa a mudar
as estatísticas movimentando vidas.

saiba mais
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ÁGUAS DO RIO
SONHO REALIZADO EM MAGÉ
Município com 457 anos ganha a
primeira estação de tratamento de água
Uma mudança significativa na vida de pessoas que nunca tiveram
acesso à água tratada, apesar de viverem em pleno século 21. A
Águas do Rio inaugurou a Estação de Tratamento de Água de Magé
no dia em que a cidade completou 457 anos. Foi um verdadeiro
presente para os moradores, pois é a primeira ETA do município
da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, obra que ficou parada
por 13 anos. Com capacidade para tratar 330 litros de água por
segundo, a ETA possui um reservatório para armazenar até cinco
milhões de litros. Uma estrutura que vai fazer com que o benefício
de consumir uma água com qualidade possa chegar a mais de 100
mil pessoas depois de tanto tempo de espera. Veja mais detalhes
na reportagem clicando abaixo.
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TECNOLOGIA
GÊMEO DIGITAL
ANUÁRIO BIM DE INFRAESTRUTURA
Tecnologia da 1ª ETE de São Francisco
do Sul é destaque em inovação

Gêmeo Digital da ETE
Ubatuba foi incluído em
anuário.

Inaugurada em junho de 2020, em evento virtual, a ETE
Ubatuba tem 20 mil metros de área construída, capacidade para tratar até 10 milhões de litros de esgoto por dia
e é uma das mais modernas do estado, com um processo
de tratamento mais sustentável e eficiente que as tradicionais. Logo depois, continuou inovando com o desenvolvimento do Gêmeo Digital, que reproduz a estação de
tratamento de esgoto em uma réplica perfeita por meio
da metodologia BIM adotada pelo Programa Infra Inteligente. Agora, ganha mais reconhecimento: foi destaque
no 1º Seminário Regional de Inovação no Saneamento e
incluída no Anuário BIM de Infraestrutura de Santa Catarina. Conheça mais sobre a ETE clicando abaixo.
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TECNOLOGIA
ENGENHEIROS DA ORDEM
Robô desenvolvido na Prolagos
auxilia na fiscalização de ligações
irregulares
Os serviços de saneamento da Região dos Lagos (RJ)
ganharam um aliado que tornou os processos mais eficientes, reduziu custos e otimizou o trabalho da equipe.
Desenvolvido pelos profissionais da concessionária, no
Escritório de Projetos e Processos da Prolagos (RJ), o novo
robô auxilia o time da Fiscalização. Com a tecnologia os
números são surpreendentes: manualmente eram feitas
100 notificações por mês, agora a capacidade é de 370
por dia. Os resultados positivos já estão sendo comprovados e a ideia pode ser colocada em prática também em
outras unidades da Aegea.
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TECNOLOGIA
OLHAR SUBTERRÂNEO
Inspeção da rede de esgoto passa
a ser feita por robô em Manaus
Um robô de produção nacional e que conta com o que
há de mais moderno na robótica de videoinspeção circula pelas ruas de Manaus vendo o que os nossos olhos
não conseguem ver: o que acontece dentro da rede de
esgoto. O VOR 37 tem uma câmera de alta resolução
que faz imagens detalhadas do estado interno das tubulações. O material captado é enviado em tempo real
para um programa de computador, que pode estar em
um notebook, tablet ou até mesmo celular. Assim, ajuda na manutenção preventiva com muito mais precisão, rapidez e eficiência. Conheça mais sobre o novo
investimento da Águas de Manaus clicando abaixo.
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Meio

AMBIENTE
RECUPERAÇÃO FLORESTAL
PLANTIO DE MAIS DE 200 HECTARES DE
MATA NATIVA
Maior projeto de reflorestamento da Região
dos Lagos tem apoio da Prolagos
Unidade da Aegea na Região dos Lagos participa de uma grande ação para
recuperar os entornos de mananciais, reservatórios e rios, com foco no aumento da produção dos recursos hídricos, e monitoramento do desenvolvimento de mata ciliar. É o “Pacto pelas Águas da Bacia do Rio São João”,
promovido pelo Inea, o Instituto Estadual do Ambiente, e pela Secretaria
de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Juntos, os integrantes do pacto
vão replantar árvores de espécies nativas em 200 hectares, o que equivale
a 200 campos de futebol. É o maior projeto de reflorestamento da Região
dos Lagos (RJ). O plantio será realizado em cinco anos e começa em 2023,
com o entorno do reservatório Juturnaíba e dos rios da Bacia São João. Saiba
mais detalhes sobre a ação e conheça outro projeto que tem a participação
da Prolagos clicando abaixo.

saiba mais
EDIÇÃO 36 • Revista Aegea

42

Meio

AMBIENTE
CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
PORTAS ABERTAS
Integração entre comunidade e
empresa é motor de mudança
As unidades da Aegea desenvolvem um trabalho educativo de conscientização junto à comunidade para ensinar como valorizar, utilizar corretamente
e cuidar dos sistemas de água e esgoto do município, e colaboram para a
saúde de todos. Por meio da atuação, as pessoas envolvidas se conscientizam de que o meio ambiente está aqui, pertinho da gente, e que depende
de cada um cuidar dele. É o Programa Portas Abertas, que estreita os relacionamentos entre a comunidade e a empresa. Além disso, atua em projetos e
eventos que promovem a conscientização das pessoas com relação ao uso
dos recursos naturais, mantendo a responsabilidade com o meio ambiente
e a sociedade. Mostramos como é essa atuação por meio do trabalho da
Águas de Barra do Garças, em Mato Grosso. Clique e conheça.
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SOCIAL

PACTO GLOBAL DA ONU
PARCERIA FORTALECIDA
Aegea toma posse no Comitê
Consultivo do Movimento + Água
O presidente do Instituto Aegea, Édison Carlos, tomou posse no
Comitê Consultivo do Movimento + Água, da Rede Brasil do Pacto
Global da ONU, maior iniciativa mundial corporativa em sustentabilidade. É mais um passo rumo à maior participação na mobilização global para que todos tenham acesso aos serviços de água
e esgoto, com regularidade e qualidade. A parceria entre a Aegea
e a Organização das Nações Unidas (ONU) começou em 2016.
Depois de aderir ao Pacto Global, a Aegea vem cada vez mais consolidando os compromissos, fortalecendo a parceria e alinhando
ainda mais o modelo de negócios da empresa aos princípios ESG.
A cerimônia de posse aconteceu em 21 de julho e Édison Carlos
vai atuar ao lado de profissionais muito admirados no tema Água.
Saiba mais clicando abaixo.
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PROPÓSITO NAS PISTAS
MARATONA DO RIO
Maior evento de corrida da América
Latina movimenta a economia
Uma edição histórica marcou o apoio da Águas do Rio ao maior
evento de corrida da América Latina. A Maratona do Rio, que movimenta a economia com a geração de 2.500 empregos, comemorou 20 anos. A importância da edição levou a competição de
volta para as pistas de origem, o Aterro do Flamengo, na zona sul
carioca. Cerca de 35 mil atletas participaram das quatro provas
tradicionais e do Desafio Cidade Maravilhosa, com prova de 21 km
+ 42 km. Além de todos os destaques, houve quebra do recorde
feminino na competição. Um propósito que vai mudar a vida de
milhares de pessoas também correu nas pistas: o de despoluir a
Baía de Guanabara. Veja como foi clicando abaixo.
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SOCIAL

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
REGIÃO DOS LAGOS GANHA NOVO
ESPAÇO INTERATIVO
Prolagos inaugura Estação Fonte do
Saber em universidade
Por meio de parcerias entre a Prolagos e a Universidade Veiga de
Almeida (UVA) vários projetos são desenvolvidos na Região dos
Lagos (RJ), onde a concessionária atua. Agora o Laboratório de
Águas da universidade, que já desenvolve pesquisas de monitoramento da água bruta e de efluentes, ganhou mais uma aliada. É a
Estação Fonte do Saber, construída pela Prolagos no campus Cabo
Frio. É um espaço científico-cultural com muita interatividade que
cria um ambiente inspirador para a aprendizagem. Funciona como
uma extensão do laboratório e fortalece ainda mais os vínculos
entre a comunidade universitária, os estudantes das escolas públicas e todos os moradores que passaram a ter acesso a mais conhecimento. Clique abaixo para conhecer mais sobre o projeto.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL
PROJETO PESCAR
Jovens vão atuar em eletromecânica
com formatura da 1ª turma da Metrosul
André, Cauan, Felipe, Melissa, Miqueias, Nathália, Sibele e Victor
começaram uma etapa mais promissora em suas vidas. Eles foram
selecionados em junho de 2020, entre mais de 520 candidatos inscritos, para fazer parte da primeira turma da Unidade Projeto Pescar
Ambiental Metrosul. A solenidade de formatura, em Canoas (RS),
aconteceu em clima de festa, pois vencer o desafio foi considerado
uma vitória e se reverteu em muita dedicação durante os 11 meses de duração do curso de formação profissional na área de eletromecânica em saneamento. A escolha da empresa na formação
de profissionais para a área de eletromecânica em saneamento vai
ao encontro do crescimento do segmento, que se expandiu desde a
implantação do novo Marco Regulatório, que em julho comemorou
dois anos. Veja mais sobre o projeto que é mais um exemplo da Plataforma de Prosperidade Compartilhada da Aegea clicando abaixo.
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LAÇOS COMUNITÁRIOS
PROGRAMA AFLUENTES
Reuniões e atividades
presenciais de volta depois
de dois anos
No coração do Brasil, em plena Região Centro-Oeste, no Sul, nas cidades atendidas pela
Aegea em Santa Catarina, no meio da Floresta
Amazônica, com a Águas de Manaus, enfim, por
todo canto onde a Aegea atua, um programa
estreita laços, fortalece a atuação comunitária e
movimenta vidas. É o Programa Afluentes, implantado em praticamente todas as unidades.
Quem conhece e participa veste a camisa, como
fizeram diversos líderes de comunidades cariocas, que circularam pela Glocal Experience, na
Marina da Glória, com a logo no peito e o sorriso no rosto. Depois de dois anos com reuniões
on-line, o programa voltou a ter encontros presenciais. Veja como foi na Águas Guariroba, em
Campo Grande (MS).
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DOAÇÃO ALÉM DA CONTA
PARCERIA QUE AQUECE
Águas Guariroba e Prefeitura de
Campo Grande arrecadam 600
kg de doações
Faz parte da história das unidades da Aegea ser socialmente responsáveis, pois elas têm um compromisso com os lugares em que atuam e com sua gente que vai além do contrato. Por meio do Programa
de Voluntariado, a Águas Guariroba deu uma grande
demonstração de como se pode ultrapassar limites
quando se unem forças em prol de um bem comum.
Em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, os
voluntários da concessionária trabalharam durante
três meses para atender às necessidades da população mais vulnerável e arrecadar roupas, agasalhos
e cobertores para que pudessem enfrentar o inverno
com mais tranquilidade. Mais de meia tonelada foi
arrecadada e entregue, contribuindo para melhorar
a vida dos moradores de várias comunidades. Saiba
mais sobre a campanha clicando abaixo.
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Academia

AEGEA

SONHO REALIZADO
DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
Colaboradores iniciam nova fase de
vida após formatura em curso

Concluir o Ensino Médio, ingressar em uma faculdade e conquistar um diploma universitário é o sonho de praticamente todos os jovens brasileiros. Mas é a realidade de apenas
18,1% deles, segundo o Mapa do Ensino Superior do Brasil, do Instituto Semesp, da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, do MEC. Os dados apontam ainda
que 25,5% dos jovens pararam de pagar a faculdade na pandemia e 4,3% dos alunos
deixaram de estudar. Somente 17,4% das pessoas com mais de 25 anos no Brasil conseguem concluir um curso. Fazer parte desse seleto grupo é motivo de comemoração,
pois são grandes as transformações na vida de uma pessoa depois que ela consegue o
tão sonhado diploma. Veja algumas histórias de sucesso por meio dos colaboradores
da Aegea que fizeram parte da primeira turma do Curso de Processos Gerenciais com
Ênfase em Saneamento, realizado pela Academia Aegea, de graça.
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Respeito
Responsabilidade

DÁ
O TOM
SOCIAL

METAS SUSTENTÁVEIS DA AEGEA
O FUTURO É AGORA
Busca por mais mulheres e negros em
cargos de liderança já é realidade
No fim de abril, depois de reunir 80 investidores em roadshow, a Aegea fechou uma operação inédita para uma empresa de saneamento
na América Latina e emitiu US$ 500 milhões em Sustainability Linked
Bonds (SLB), os títulos atrelados a metas de sustentabilidade. Foi a primeira do setor no Brasil a se comprometer com metas de diversidade
racial em cargos de liderança. Focada em gerar um legado positivo para
a sociedade, a proposta é ampliar a participação nos cargos de liderança,
que compreendem até três níveis abaixo do CEO, dos atuais 17% para
27% para negros e de 32% para 45% às mulheres. Mais do que reforçar
o foco na disciplina financeira, na gestão da estrutura de capital e na
evolução na agenda ESG, a empresa gerou um ciclo do bem, acelerando
um movimento interno que já acontecia. Clique abaixo e conheça histórias de prosperidade entre os colaboradores que se beneficiaram com o
compromisso da Aegea por mais inclusão e diversidade. Saiba também
a visão deles sobre as metas sustentáveis.
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Respeito
Responsabilidade

DÁ
O TOM
SOCIAL

POR MAIS DIVERSIDADE
AÇÕES CONTRA O RACISMO
Lives, treinamentos e rodas de conversas
ampliam conscientização
Mais de 300 pessoas na live Juntos Contra o Racismo, que reuniu líderes da Aegea, integrantes do Programa Respeito Dá o Tom e o consultor
de diversidade Theo van der Loo. O grande número de participantes no
fim de uma sexta-feira e colaboradores de todas as regionais são demonstrações do engajamento em torno do tema. Além das lives, rodas
de conversas, eventos que reúnem especialistas da própria empresa ou
do mercado para debater assuntos ligados às questões raciais também
têm tido bons resultados, gerando ainda mais envolvimento. Outra ação
bastante impactante para fortalecer a busca por mais igualdade e diversidade na Aegea foi o Treinamento de Lideranças. Veja mais detalhes
sobre as realizações mais recentes clicando abaixo.
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EHS

PARADÃO DA SEGURANÇA
CUIDADO COM A VIDA
Evento mensal nas unidades de Timon
e Teresina promove mais saúde
Foram anos difíceis em função da COVID-19, mesmo assim as
concessionárias da Aegea conseguiram manter as atividades e,
além de superar os desafios, fizeram com que os índices de acesso
aos serviços de água e esgoto aumentassem. Sempre colocando
a saúde e a segurança dos colaboradores e dos moradores atendidos em primeiro lugar. Agora, com atendimento presencial em
todas as unidades e lojas de atendimento, os cuidados se intensificam, principalmente porque a maioria delas ampliou as ações
de relacionamento com a comunidade. Além de seguirem todas
as normas de biossegurança, as unidades aumentaram também
a promoção de saúde e segurança. Conheça o trabalho que vem
sendo feito pela Águas de Teresina (PI) e Águas de Timon (MA) clicando abaixo.
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DARC
AVALIAÇÃO PRESENCIAL CONSTATA BRASICIDADES
Auditoria retoma atividades presenciais para melhorar
ainda mais a qualidade

Da captação da água bruta dos mananciais ao reparo de manutenção feito por meio de uma
Ordem de Serviço, tudo é visto com o olhar apurado dos auditores. Depois de dois anos só trabalhando de forma remota, eles voltam à rotina de viagens para tentar enxergar além do que é
feito pelos operadores no dia a dia - querem checar a qualidade dos serviços e como ela é percebida pela comunidade local. Auditam também se, em cada etapa de trabalho, o que foi acordado entre a concessionária e o Poder Público está sendo cumprido, em que prazo e com que
qualidade. Têm uma visão bem preparada também para checar regras e normas de Segurança
do Trabalho. O trabalho é colaborativo e a proposta, no fim, é levar mais qualidade nos serviços prestados para os moradores das cidades atendidas. Até agora, os auditores passaram por
Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. E as viagens vão seguir. Conheça
melhor este trabalho clicando ao lado.
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Notícias e

AÇÕES CORPORATIVAS
PRÊMIO ECO
LODO SUSTENTÁVEL DA MIRANTE
Aegea recebe maior reconhecimento
de sustentabilidade empresarial do país

O projeto da Aegea, realizado pela Mirante, unidade da Aegea em Piracicaba
(SP), venceu o Prêmio ECO 2021, que reconhece o que existe de mais moderno e inovador em ESG. São premiadas as empresas que cumprem seu compromisso social e ambiental, engajando seu público e a comunidade rumo a
um futuro melhor para todos. Realizada pela Amcham com correalização da
Revista Época Negócios, a premiação reuniu 86 empresas brasileiras com projetos sustentáveis que impactam positivamente a vida da população. O projeto
“Integrando o Lodo no Conceito de Economia Circular” se destacou entre os
108 inscritos. Veja mais detalhes e saiba como foi o evento de premiação, que
aconteceu em 28 de julho, clicando abaixo.
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