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Palavra do Presidente

Radamés Casseb
CEO da Aegea

Esta edição da Revista Aegea traz temas muito importantes para nós. Um deles é o cuidado que te-
mos com a água desde o momento em que a captamos até a devolução para a natureza. Um ciclo que 
reforça o nosso papel de curadores do meio ambiente, de mantenedores da infraestrutura vital para a 
qualidade de vida que está implícita em nosso trabalho. E aqui chamamos de ciclo das águas, no plural, 
para incluir o movimento entre a seca e as cheias no Pantanal sul-mato-grossense, local onde passa-
mos a atuar. Trazemos também questões acerca da inclusão e diversidade, em um trabalho contínuo 
para que sejam incorporadas cada vez mais ao dia a dia das nossas operações a fim de que possamos 
ser reconhecidos como uma empresa inclusiva. Vocês vão conhecer histórias de mulheres que estão 
caminhando junto com a gente nesses dez anos e são exemplos para todos nós. É, também, com muito 
orgulho que apresentamos os jovens talentos premiados no Pioneiros, um programa que ajuda a ven-
cer o desafio do primeiro emprego. E os novos colaboradores da Aegea, os trainees que se formaram e 
agora fortalecem o nosso time, profissionais que fazem a diferença para quase 11 milhões de pessoas. 
Muito obrigado. Continuem empunhando esta causa que nos faz diferentes. Juntos vamos continuar 
prestando este serviço, com esta qualidade, para muito mais gente. Assim como a água, nossa natureza 
movimenta a vida. Boa leitura!
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Um dos pontos importantes para o Congresso Nacional man-
ter os vetos do presidente ao novo Marco Legal do Saneamen-
to foram os leilões realizados com sucesso no setor no fim de 
2020, dois deles vencidos pela Aegea, o da Sanesul (MS) e o de 
Cariacica (ES). A análise dos vetos pelos parlamentares era es-
perada para que a legislação pudesse ser divulgada. Sancionado 
em julho de 2020, o novo Marco Legal teve alguns dispositivos 
vetados, entre eles o que permitia a prorrogação dos contratos 
com empresas estaduais de saneamento, feitos sem licitação. 
Para a equipe econômica do governo, essa renovação atrasaria 
a expansão da infraestrutura no Brasil e a universalização dos 
serviços de saneamento.

Em

PAUTA

saiba mais
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NOVO MARCO LEGAL

Regulamentação da lei será acelerada 
com manutenção dos vetos feitos 
pelo presidente Jair Bolsonaro 

Baía de Guanabara (RJ).

https://revistaaegea.com.br/em-pauta-31-novo-marco/
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FORMATURA 
DE TRAINEES 

Diretores refletem sobre 
valores da empresa em 
evento de boas-vindas

Foram dois anos de convivência com profissionais de vários setores, mudanças de áreas, 
cidades e estados diferentes. Tudo com metas e cronogramas a serem cumpridos. Com 
determinação e a vontade de mudar o mundo, peculiar no início de carreira, eles atin-
giram e até superaram as expectativas. São apenas oito, mas representam os ideais de 
uma empresa inteira. “Mais do que um processo de formação, estamos assistindo a uma 
transformação que começa bem antes do Programa de Trainee. Nasce da aprendizagem 
de cada um, na reflexão dos erros e das soluções que incorporamos e se tornam rotei-
ro na expectativa de criar uma trilha mais curta para as conexões, porque, ao enfrentar 
problemas, o que nos salva é a memória cognitiva e o relacionamento. É a capacidade 
de influenciar e de se deixar influenciar pela liderança, pelos times e pelo entorno – as 
cidades onde atuamos. O que nos impulsiona é o espírito de time, vivemos desafiando 
um ao outro e, quando algum de nós tem problema, o grupo inteiro apoia, dá suporte”, 
disse o CEO da Aegea, Radamés Casseb, no evento de formatura. Confira mais sobre os 
discursos clicando ao lado.
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https://revistaaegea.com.br/em-pauta-31-trainees/
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EHS EM DESTAQUE

Auditorias on-line e metas mais 
desafiadoras para a empresa em 2021

As crises sanitária e econômica provocadas pela pandemia 
transformaram as relações de trabalho e uma das áreas mais 
afetadas foi a de EHS, que ganhou protagonismo justamente 
por incorporar as frentes de segurança e medicina, para que 
as empresas se adaptassem ao novo cenário. Nunca se ouviu 
falar tanto de protocolos de saúde e de equipamentos de se-
gurança como agora. Mais do que prevenir contra acidentes 
de trabalho – que continua sendo fundamental – é preciso 
cuidar para que o novo coronavírus fique longe dos funcio-
nários e dos locais de trabalho. Uma missão enorme para as 
empresas de saneamento, que têm as cidades inteiras como 
ambiente laboral para as equipes de campo. Treinamentos, 
atendimento pela telemedicina e até ginástica laboral virtu-
ais foram algumas das estratégias de sucesso da Aegea. Sem 
a vacina e com a escalada crescente da doença, auditorias 
também serão on-line. Novos desafios se impõem para a di-
retoria, equipes de EHS e toda a empresa. Clique e confira.

Em

PAUTA
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https://revistaaegea.com.br/em-pauta-31-ehs/
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UM ANO DE PANDEMIA

Solidariedade, arte
e protocolos certificados  

Pouco mais de um ano de pandemia e as unidades da Aegea continuam atentas 
em duas grandes frentes de combate. Uma interna, que consegue o engajamen-
to das equipes para colocar em prática as medidas de proteção e ter os proto-
colos certificados com o selo Safeguard; e outra externa, que se coloca ao lado 
da população atendendo suas necessidades em um trabalho que vai além da 
prestação de serviços. O apoio da Águas de Manaus (AM), por exemplo, foi fun-
damental no momento em que a cidade enfrentou um dos períodos mais dra-
máticos da COVID-19 no país. Além de ajudar os moradores a se prevenirem, a 
concessionária levou um pouco de arte para as praças da cidade. Veja mais sobre 
esta e outras ações clicando abaixo.
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https://revistaaegea.com.br/em-pauta-31-pandemia/
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MULHERES NA LINHA
DE FRENTE

Histórias de quem faz história

Quando se fala em falta de saneamento, elas são as que mais sen-
tem na pele. Na quase totalidade dos lares brasileiros, são as mulhe-
res que lidam com a falta de água na torneira. São as mães que têm 
de cuidar dos filhos quando eles adoecem por meio do contato com 
o esgoto que passa a céu aberto perto de casa. Tudo isso feito en-
tre jornadas duplas ou até triplas. Em homenagem a essas guerreiras 
que estão no comando das atividades diárias para conciliar trabalho, 
família, casa e comunidade, apresentamos algumas mulheres a fim 
de representar todas aquelas que escolheram o saneamento para ser 
sua área de atuação. Estão na linha de frente ou nos bastidores das 
unidades da Aegea, mas sempre fazem acontecer e são motivo de 
inspiração para todos.

saiba mais
Suellen Almeida, programadora de Serviços 
da Águas de Manaus, e Thaís Forest Gallina, 
diretora-executiva da Aegea ES.

https://revistaaegea.com.br/em-pauta-31-mulheres/
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OPINIÃO

Cuidar da saúde mental 
deve ser exercício diário 

O último ano tem sido de consideráveis desafios e mudanças. De forma compulsória 
tivemos de aprender uma nova maneira de viver e de organizar nossa rotina. Emoções 
que antes a correria nos ajudava a colocar para debaixo do tapete, começaram a nos 
visitar constantemente, como o medo e a tristeza. E não saber como lidar com elas fez 
com que muitos de nós ouvíssemos, com mais frequência, sobre transtornos mentais 
como ansiedade e depressão. Uma pesquisa apresentada no Summit de Saúde Men-
tal 2020 da Revista Exame revela que 62% dos brasileiros começaram a se preocupar 
mais com a saúde da mente. Dados da OMS apontam que 1 a cada 5 pessoas poderá 
desenvolver algum transtorno mental no decorrer da sua vida. Atualmente, o Brasil é 
o país com o maior número de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo - ao 
menos 18,6 milhões de brasileiros, cerca de 9% da população tem esse diagnóstico. 
Continue a ler o artigo e veja dicas para cuidar da sua saúde mental clicando abaixo.

Graziella Budacs Sanchez é psicóloga, arte-te-
rapeuta, especialista em Gestão de Pessoas e 
criadora da PathMind Mente Saudável, empre-
sa de acolhimento no ambiente corporativo.saiba mais
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https://revistaaegea.com.br/opiniao-31/
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ENTREVISTA

CIDADES MAIS SANEADAS 

Atingir a universalização deve ser meta 
trilhada com conhecimento

O relacionamento entre os diversos públicos em uma empresa de 
saneamento é uma questão fundamental para a conquista da uni-
versalização tão almejada. Com tanto trabalho a ser feito, chegar lá 
deve ser uma meta de todos. “O modelo Aegea de pensar o sane-
amento é o da integração, pois sempre trabalhamos entendendo 
que o contratante deve estar junto, que a população, por meio dos 
seus representantes, trabalhe os objetivos junto conosco, e isso 
vem sendo feito da forma mais integrada possível – com os ór-
gãos ambientais, com o Poder Público, com as lideranças comuni-
tárias, ouvindo muito a população. A maneira de a Aegea entender 
o saneamento é esta. Não dá para achar que um sistema vai ser 
implantado e por si só vai funcionar”, conta Reginalva Mureb, di-
retora-presidente das unidades da Aegea em Santa Catarina. Com 
18 anos de saneamento, a mineira de Montes Claros continua sen-
do uma estudiosa dedicada que tem muito a ensinar e contribuir 
para que o Brasil tenha cidades mais saneadas em 2033. 

13EDIÇÃO 31   • Revista Aegea

saiba mais
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ENTREVISTA

Reginalva Mureb, diretora-presidente 
das unidades da Aegea SC.

https://revistaaegea.com.br/entrevista-31/


14EDIÇÃO 31   • Revista Aegea

Matéria de
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Matéria de

CAPA

Poucos lugares no planeta são assim, com períodos bem marcados 
entre a cheia e a seca, como o Pantanal sul-mato-grossense. Não se 
trata de um pântano, como o nome sugere, mas sim de uma planície 
alagável. “No Pantanal não se pode passar régua sobre muito quando 
chove. Régua é existidura de limites e o Pantanal não tem limites.” 
Manoel de Barros explica de forma simples, com sua poesia genial, o 
sistema peculiar do bioma que é reconhecido pela Unesco como Pa-
trimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera. Agora, esse 
lugar tão especial, que se deixa renovar constantemente pelo ciclo 
das águas, é também local de atuação da Aegea, que vai cuidar da 
coleta e do tratamento do esgoto das cidades pantaneiras. Conheça 
como a água rege a vida no Pantanal clicando abaixo.

CICLO DAS ÁGUAS

A seca e as cheias que 
renovam o Pantanal 

saiba mais

https://revistaaegea.com.br/capa-31-pantanal/
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Matéria de

CAPA

Água de rio, de córrego, de poço, de aquífero, que desce e sobe serras, 
atravessa florestas ou percorre quilômetros de distância. Não importa 
onde nasce e o trajeto que faz, mas quando sai de uma estação de 
tratamento a água tem de atender a critérios rigorosos estabelecidos 
pelos órgãos competentes. Na Aegea, atende também a um ciclo de 
cuidados que envolve todos os setores da empresa e investimentos 
para que a água chegue com a menor perda possível, gerando digni-
dade para quem recebe e que possa ser acessível a um maior número 
de pessoas, inclusive as que estavam excluídas, como os moradores de 
ocupações consolidadas ou os indígenas. O compromisso com a quali-
dade está também no sentido inverso, quando o efluente, resultado do 
tratamento de esgoto, é devolvido ao meio ambiente. Conheça mais 
sobre esse ciclo das águas da Aegea clicando abaixo.

CICLO DAS ÁGUAS

Da captação ao retorno à natureza: 
água boa é água bem tratada

saiba mais

https://revistaaegea.com.br/capa-31-ciclo/
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Matéria de

CAPA

Apesar de deter grande parte do volume de água doce do planeta, o 
Brasil tem algumas regiões com problemas de captação em decorrên-
cia da distância dos mananciais aos locais onde ela será consumida. 
Manter o abastecimento é um desafio que na Aegea é vencido com 
planejamento estratégico e investimentos em pessoas, tecnologias e 
equipamentos nas diversas áreas que os serviços de saneamento de-
mandam. Para exemplificar como é feito esse trabalho, a Revista Ae-
gea mostra o que acontece em duas cidades de Santa Catarina que, 
apesar da proximidade, enfrentam realidades distintas. São Francisco 
do Sul, o terceiro município mais antigo do país, tem água em abun-
dância e Penha, cidade vizinha, praticamente nenhuma. Leia mais cli-
cando abaixo.

CICLO DAS ÁGUAS

Da abundância à escassez 
de mananciais

saiba mais

https://revistaaegea.com.br/capa-31-sc/
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As duas pontas do saneamento, a captação da água e a destinação 
final do esgoto, fecham um ciclo. É simples e por isso é saneamento 
básico. Mas poderia ser chamado de mágico. Uma magia que resulta de 
investimentos e muito trabalho. E quem se envolve com a realidade do 
saneamento vê sua vida transformada, principalmente por saber que 
está mudando para melhor a de outras pessoas. O resultado de uma 
abertura de vala, de uma ligação de água ou esgoto traz mais saúde, 
mais qualidade de vida, mais condições de enfrentar a pandemia com 
maior segurança. Enfim, gera um movimento transformador. É uma 
paixão que movimenta os colaboradores da Aegea. Os que são apaixo-
nados pela água. Para homenagear todos os que cumprem esta verda-
deira missão todos os dias, trazemos duas campanhas desenvolvidas 
pelas unidades da Prolagos (RJ) e do Espírito Santo. Conheça.

CICLO DAS ÁGUAS

Paixão que Movimenta

saiba mais

Assista aos vídeos da Paixão 
que Movimenta clicando aqui.

EDIÇÃO 31   • Revista Aegea

https://revistaaegea.com.br/capa-31-paixao/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3Bd0GGpr_gg&list=PL7oxoZTnm9SxgPIid_Ech947PA0ZYCHIx
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Cidades

MAIS AZUIS

Um espaço para mostrar como 
as concessionárias cuidam das pessoas 
em todo o ciclo da água nos municípios 
em que atuam. Na foto, Campo Grande 
(MS), uma das melhores cidades para se 
viver no país em função do saneamento.
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Início das atividades da PPP que irá 
universalizar o saneamento em MS

AMBIENTAL MS PANTANAL

A Parceria Público-Privada firmada entre a Sanesul e a Aegea por meio da 
Ambiental MS Pantanal prevê a universalização do sistema de esgoto nos 
primeiros dez anos e irá beneficiar mais de 1,7 milhão de pessoas. A estima-
tiva de investimento é de R$ 1 bilhão em obras em 68 municípios, sendo R$ 
800 milhões investidos na primeira década. Estão previstas a implantação 
de redes de esgoto e estações de tratamento. “Acreditamos que parcerias 
entre o Poder Público e a iniciativa privada são parte essencial para diminuir 
o deficit do saneamento no Brasil. Já atuamos na capital do estado, onde 
conquistamos mudanças significativas. Este novo passo demonstra que 
oferecemos soluções viáveis para todos os tamanhos de cidades: grandes, 
médias ou pequenas”, afirma Radamés Casseb, CEO da Aegea.

Regional

1
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Juntos Somos Mais MS
Clique e assista aos vídeos do lançamento 
da Ambiental MS Pantanal.

CEO da Aegea, Radamés Casseb, no 
evento de assinatura da nova PPP.

https://revistaaegea.com.br/cidades-31-ms-pantanal/
https://bit.ly/3rerVNB
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Desempenho em Saneamento e 
Sustentabilidade colocam Campo Grande 
(MS) entre as melhores capitais para se viver

ÁGUAS GUARIROBA

Os investimentos da Águas Guariroba em saneamento básico ajuda-
ram a fazer de Campo Grande a melhor capital do Centro-Oeste para 
se viver e a sétima melhor do Brasil, conforme aponta o Índice de 
Desafios da Gestão Municipal (IDGM) de 2021. A pesquisa analisou 15 
critérios em quatro áreas fundamentais para a qualidade de vida da 
população: Saúde, Educação, Segurança e Saneamento e Sustenta-
bilidade nos 100 maiores municípios brasileiros. A “Cidade Morena”, 
como é conhecida a capital de Mato Grosso do Sul, teve seu melhor 
desempenho em Saneamento e Sustentabilidade. Os números do 
IDGM mostram ainda que os índices de atendimento dos serviços de 
água e esgoto da capital sul-mato-grossense são maiores que a média 
das cidades analisadas. Leia mais clicando abaixo.

Regional

1
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https://revistaaegea.com.br/cidades-31-aguas-guariroba/
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Ampliação e modernização dos 
sistemas melhoram abastecimento 
em cidades de Mato Grosso

AEGEA MT1

Para ajudar a população a enfrentar a pandemia e o período de es-
tiagem nos 11 municípios de Mato Grosso e em Novo Progresso, no 
Pará, as concessionárias da Aegea vêm se adaptando para atender aos 
novos cenários. Os investimentos são uma constante e incluem itens 
como a compra de caminhões-pipa, feita pelas unidades em Guarantã 
(MT), Matupá (MT) e Peixoto de Azevedo, depois de as concessionárias 
investirem em obras nos sistemas para aumentar e melhorar a pro-
dução de água. Entre as intervenções estão ainda melhorias na rede 
elétrica que atende a captação de água, feita pela Águas de Matupá. 
Em 2021, os serviços de abastecimento em Sorriso, Matupá e Cláudia 
foram modernizados e ampliados. E a água tratada chegou também 
para os internos do sistema prisional de Peixoto de Azevedo. 

Regional
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Águas de Poconé (MT) e o desafio
do abastecimento na estiagem 

AEGEA MT2

Banhada por importantes rios da planície pantaneira, o Paraguai e o Cuia-
bá, Poconé (MT) é porta de entrada para o Pantanal mato-grossense. Mas 
a cidade vive uma das piores secas de sua história. O Rio Pantanal atingiu 
o menor nível de água dos últimos 47 anos em 2020, segundo dados da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe) aponta que foi o maior em queimadas 
– desde 1990 não se registravam tantos focos de incêndio. Um sobrevoo 
na região em março pela Águas de Poconé evidencia o resultado no Rio 
Bento Gomes, principal manancial da cidade. Do alto, a imagem é preocu-
pante. A área mais atingida mostra a fina lâmina de água corrente no local. 
Veja no “saiba mais” as soluções da concessionária para manter e ampliar 
o abastecimento de água tratada.
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Rio Bento Gomes, manancial 
de Poconé (MT). 

https://revistaaegea.com.br/cidades-31-mt2-estiagem/
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Barra do Garças: o trabalho para 
manter a qualidade na cidade com 
100% de água tratada 

AEGEA MT2

Com toda a população que reside em área urbana com acesso à água 
tratada e 80% de rede de esgoto, Barra do Garças (MT) é uma cidade 
privilegiada em relação ao saneamento e referência em qualidade de 
vida e valorização da saúde pública. Para manter esse padrão diante 
do crescimento do município, que é incentivado pelos altos índices de 
cobertura dos serviços de água e esgoto, a Águas de Barra do Garças 
trabalha na expansão das redes, no aumento da oferta e reservação 
de água tratada e na coleta e no tratamento do esgoto. Um trabalho 
que se repete nas 13 cidades da Aegea MT2 – todas com 100% de 
rede de abastecimento no espaço urbano. Conheça detalhes desta 
atuação clicando a seguir.
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Investimentos mudam a realidade 
das famílias que têm negócios 
que dependem da água

AEGEA RO
Regional

3
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A Aegea Rondônia está permitindo que muitas famílias se adaptem ao novo 
cenário e tenham fontes de renda seguras durante a pandemia com água 
tratada de qualidade. Com os investimentos das concessionárias nos últi-
mos anos em saneamento, Ariquemes hoje conta com 93% de acesso à 
rede de água tratada, Buritis com pouco mais de 60%, Pimenta Bueno 97% 
e Rolim de Moura 96%. Para a realidade de Rondônia, os números repre-
sentam uma grande conquista. São mais de um bilhão de litros de água 
tratados distribuídos mensalmente que resultam em benefícios para todos, 
principalmente para aqueles que trabalham em negócios que têm a água 
como uma das principais matérias-primas. Conheça histórias de moradores 
que optaram pelo ramo alimentício, de serviços gerais e lavanderia clicando 
abaixo.

saiba mais Marmitaria
em Ariquemes (RO).

https://revistaaegea.com.br/cidades-31-aegea-ro/
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Parque das Tribos: água tratada para 
2,6 mil moradores de bairro indígena

ÁGUAS DE MANAUS

Os moradores do Parque das Tribos, no Tarumã, zona oeste de 
Manaus, passam a receber água tratada nas torneiras de casa pela 
primeira vez. O sistema de abastecimento da maior comunidade 
indígena urbana da capital foi inaugurado pela prefeitura munici-
pal e pela Águas de Manaus em 16 de março. Lutana Kokama, ca-
cique fundadora da comunidade, comemorou a chegada da água 
ao local. “Só tenho a agradecer à Águas de Manaus por essa obra”, 
disse ela, que lembrou da luta para que o Parque das Tribos fosse 
reconhecido como bairro. Clique abaixo para conhecer melhor a 
história do local.
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O vídeo sobre a obra do Parque das 
Tribos mostra mais detalhes, confira.

https://revistaaegea.com.br/cidades-31-aguas-de-manaus/
https://revistaaegea.com.br/_parque_tribos/


26

Cidades

MAIS AZUIS

EDIÇÃO 31   • Revista Aegea

Moradores do Maranhão passam 
a ter acesso a banheiro com obra 
da Águas de Timon

ÁGUAS DE TIMON

Para 96,8% da população brasileira, que tem um banheiro de uso 
exclusivo, fica difícil imaginar a antiga rotina de 60 moradores 
da Vila de Deus, em Timon, no Maranhão. Durante mais de cinco 
anos, eles compartilharam o banheiro construído em mutirão e, 
muitas vezes, se desentendiam com os vizinhos por causa disso. 
Com a rede de água construída pela Águas de Timon (MA), eles 
deixam de fazer parte dos 5,7 milhões de brasileiros que não têm 
acesso a um banheiro ou usam um buraco para fazer suas neces-
sidades (Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, 2020). Com 
a obra de ampliação, já são mais de 500 famílias do bairro Júlia 
Almeida com acesso à água tratada de qualidade. A concessionária 
também substituiu as redes clandestinas, as “gambiarras”, por rede 
regular. Leia a reportagem clicando abaixo. 

Regional
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O pedreiro Cícero Teodoro e 
o antigo banheiro coletivo. 

Moradora da Vila de Deus, 
Lizamar de Souza está feliz 
por ter água em casa.

https://revistaaegea.com.br/cidades-31-timon/
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ÁGUAS DE TERESINA

Mais de 20 mil pessoas 
terão acesso à rede de 
esgoto na capital do Piauí

Os benefícios de ter esgoto coletado e tratado já são bastante 
conhecidos: redução na ocorrência de doenças, maior geração 
de empregos e produtividade, valorização dos imóveis, incre-
mento na economia e melhores indicativos na educação, para 
citar alguns. Mesmo assim, 54,1% dos brasileiros ainda não têm 
acesso à rede, segundo o Instituto Trata Brasil (dados do SNIS, 
2019). Na capital do Piauí, a situação está mudando para melhor 
com a atuação da concessionária Águas de Teresina. Só este ano, 
mais de 20 mil moradores deixarão de fazer parte desses núme-
ros para se beneficiarem das melhores condições de saúde que 
o acesso ao saneamento traz. Veja o trabalho que está sendo 
realizado clicando abaixo.
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Nova PPP começa a operar 
no Espírito Santo

AMBIENTAL CARIACICA
Regional

2

O ano de 2021 começou com uma nova operação da compa-
nhia no Espírito Santo: a Ambiental Cariacica, uma Parceria Pú-
blico-Privada entre a Aegea e a Companhia Espírito-Santense 
de Saneamento (Cesan). Trata-se do terceiro município capixa-
ba a contar com esse modelo para universalização de serviços 
de esgotamento sanitário, beneficiando 402 mil pessoas em 
Cariacica e Viana. Por meio da Ambiental Cariacica, a Aegea 
irá investir R$ 829 milhões em infraestrutura de saneamento 
básico ao longo dos 30 anos de contrato, em ampliação e mo-
dernização do sistema de esgotamento sanitário do municí-
pio de Cariacica, sendo que aproximadamente R$ 122 milhões 
desse total serão aplicados nos primeiros cinco anos.
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Investimentos em esgoto 
na cidade de Serra 
antecipam universalização

AEGEA ES
Regional

2

Com mais de 80% de aprovação na maioria dos critérios 
avaliados em recente pesquisa de satisfação realizada 
pela Ambiental Serra e Cesan, a Parceria Público-Privada 
está dando mais motivos para receber avaliação positiva 
pelos serviços prestados. É o investimento de R$ 34,4 mi-
lhões no saneamento da cidade, ampliando a capacidade 
de tratamento de esgoto da ETE Manguinhos, em Ser-
ra (ES). Com isso, moradores, comerciantes e industriais 
ganham em saúde e qualidade de vida, e toda a região 
tem um novo impulso para gerar mais desenvolvimento. 
Ao todo, cerca de 122 mil pessoas vão se beneficiar com 
a obra anunciada pelo governador do Estado do Espírito 
Santo, Renato Casagrande. Leia mais detalhes clicando a 
seguir.
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Pesquisa com líderes 
comunitários mapeia 
prioridades para a população

AEGEA ES

Com a responsabilidade de coletar e tratar o esgoto de cerca de 1,5 mi-
lhão de pessoas, as diretorias das unidades Ambiental Serra, Ambiental 
Vila Velha e Ambiental Cariacica ampliaram a sua atuação junto às prin-
cipais partes interessadas do setor de saneamento. Uma agenda sema-
nal com deputados estaduais, vereadores, lideranças comunitárias, téc-
nicos das prefeituras municipais, além de representantes do Ministério 
Público, tem sido cumprida com o objetivo principal de estreitar os rela-
cionamentos. Para se aproximar ainda mais da população, foi feita uma 
pesquisa com os líderes comunitários. Leia mais clicando abaixo.
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https://revistaaegea.com.br/cidades-31-aegea-es-licenca-social/
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Cuidado além da conta: 
concessionária lança kit para 
futuros pais e mães

PROLAGOS

O nascimento de um filho é um momento único, é uma nova vida 
que chega para transformar a família e movimentar o mundo. É por 
isso que a Prolagos (RJ) vai participar desse momento tão especial 
dos “profissionais além da conta” que cuidam do saneamento da 
Região dos Lagos (RJ). A partir deste ano, os colaboradores que es-
peram a chegada de um filho vão receber o Kit Boas-Vindas. A ini-
ciativa tem o objetivo de valorizar o trabalho dos profissionais que 
vão além do básico em busca pela evolução dos nossos serviços. 
“Este é um momento muito importante para os futuros pais e mães 
e queremos estar presentes apoiando na chegada dessas novas vi-
das. Afinal, o que é importante para nossas equipes é importante 
para nós e cuidar faz parte da nossa natureza!”, comenta o diretor-
-executivo, José Carlos Almeida.
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saiba mais José Carlos Almeida,
Leonardo Souza e Keisa Santos. 

https://revistaaegea.com.br/cidades-31-prolagos/
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Águas de Matão viabiliza 
crescimento da cidade 
com qualidade de vida

AEGEA SP Regional

2
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Mais de 110 mil litros de água produzidos a cada 60 
minutos. Esta é a estimativa do volume adicional que 
estará disponível para o abastecimento do bairro Bom 
Jesus e adjacências, após a conclusão das obras de am-
pliação do sistema de captação que atende essa área 
na cidade de Matão (SP). Nos próximos dias, as obras 
avançam para uma importante etapa de seu processo 
de implantação, chegando à fase dos testes de vazão 
e de instalação das bombas e equipamentos elétricos. 
Iniciado em 2020, o projeto de ampliação do sistema 
de captação de água visa acompanhar o crescimento 
vegetativo de seis bairros com água tratada de quali-
dade, atendendo a mais de 14 mil habitantes.

https://revistaaegea.com.br/cidades-31-aegea-sp-matao/
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Mestres em brasicidades: 
Mirante auxilia a preservar 
rios de Piracicaba 

AEGEA SP

Mais do que garantir a eficiência dos processos operacionais, 
uma das premissas adotadas pelas concessionárias da Aegea é 
adaptar sua estrutura de atendimento respeitando a cultura, tra-
dições, costumes e os pontos turísticos das cidades onde atua. 
Neste sentido, desde o início da operação da Mirante em Piraci-
caba, um dos compromissos assumidos, além de coletar e tratar 
100% do esgoto da cidade, é o de contribuir ativamente com 
a conservação dos corpos hídricos do município, em especial o 
Rio Piracicaba, principal cartão-postal e objeto de adoração dos 
piracicabanos. Agora, os moradores têm mais um motivo para 
se alegrar: o monitoramento diário dos rios, córregos e afluentes 
do município feito pelo Programa Ribeirão Limpo mostra resul-
tados positivos. Leia mais a seguir.
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Novo sistema de 
abastecimento consolida 
Bombinhas como um dos 
principais destinos turísticos 
do estado

AEGEA SC

Pouco mais de dois anos após inaugurar um sistema próprio de 
abastecimento de água, o município vive outra realidade em re-
lação ao turismo e desenvolvimento. A construção da Estação de 
Tratamento de Água de Bombinhas consolidou a cidade como um 
dos principais destinos de férias. Os resultados foram colhidos du-
rante a última temporada de verão – em termos de abastecimento, 
foi a melhor já registrada em toda a história do município. 
Com aproximadamente 20 mil habitantes, nos dias de maior mo-
vimento a população flutuante pode chegar a até 15 vezes o ta-
manho da população residente. Clique para ver os investimentos 
feitos a fim de atender a demanda.
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Nova rede de coleta, desativação de antiga 
ETE e modernos dispositivos tornam 
sistemas de esgoto mais eficientes

AMBIENTAL METROSUL

A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) ganhou uma exten-
são da rede de coleta de esgoto para direcionar o esgoto coletado no 
bairro São Sebastião para a Estação de Tratamento de Esgoto Novo 
Esteio. Com a construção da nova rede, a antiga ETE será desativada, 
solucionando um velho problema para os moradores das proximi-
dades: o odor gerado durante o processo. Além de mais eficiente, 
a estação para onde o esgoto será destinado tem capacidade para 
tratar 250 litros por segundo – 50 vezes superior à da ETE que será 
desativada. Em Esteio, a Ambiental Metrosul opera ainda três esta-
ções de bombeamento de esgoto. Para melhorar o funcionamento 
do sistema, a PPP vai implantar sensores a fim de medir a pressão 
das bombas nas elevatórias, os manômetros, que sinalizam possíveis 
anomalias. Conheça melhor o assunto clicando abaixo.
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PPP substitui hidrômetros e implanta 
equipamentos para monitoramento 
em tempo real

AMBIENTAL METROSUL

Quase 11 mil hidrômetros foram substituídos na Região Metropolita-
na de Porto Alegre pela Ambiental Metrosul. A troca dos aparelhos 
conhecidos como relógios é feita sem custos para os usuários e vai 
garantir o bom funcionamento do sistema. A meta da Parceria Pú-
blico-Privada é fazer a renovação de todo o parque de hidrômetros 
dos nove municípios em que atua até o segundo semestre de 2022. 
A estimativa é de substituir 250 mil hidrômetros. Outro passo im-
portante para aprimorar os serviços é a instalação de equipamentos 
de telemetria nos hidrômetros. A evolução tecnológica vai permitir 
que o Centro de Controle Operacional da empresa monitore o fun-
cionamento do sistema em tempo real, trazendo mais agilidade na 
identificação e solução de eventuais problemas. Veja mais detalhes 
clicando abaixo.
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https://revistaaegea.com.br/cidades-31-ambiental-metrosul-hidrometros/
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INFRA INTELIGENTE

Levantamento de ativos 
no ciclo da água

A reconstrução da informação dos sistemas de esgoto de MS

Logo depois da assinatura do contrato entre a Ambiental MS Pantanal e a Sa-
nesul (MS), o Infra Inteligente foi a campo. Literalmente: o ponto de partida 
foi Campo Grande (MS), de onde seguiu com drones, equipe multiprofissional 
das duas empresas e a ajuda do Exército Brasileiro para a rota traçada entre as 
68 cidades da nova PPP da Aegea. Atravessaram cerrado, campos de soja e 
pantanal para ver em detalhes como se movem os sistemas de esgoto de cada 
município. Mais do que um levantamento, fazem uma reconstrução de infor-
mações. O relatório final será um mapa arqueológico interativo – clicando nas 
fotos, se tem acesso à descrição de tudo o que a imagem não mostra: data de 
fabricação ou construção, nome do fabricante ou condições de uso do equi-
pamento. O trabalho ainda não terminou e já são 38.700 fotos. Sem contar 
as das araras, que insistiam em voar perto dos drones. Clique para saber mais.

saiba mais
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Assista ao vídeo para 
conhecer como é feito 
o trabalho.

https://revistaaegea.com.br/tec-info-31-infra-inteligente/
https://youtu.be/oKE-JMF_DGw
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MAIS PRESERVAÇÃO

Prolagos (RJ) firma parceria com
universidade para monitorar
Lagoa Araruama

Maior laguna hipersalina do mundo, ponto turístico, esportivo e fon-
te de renda, a Lagoa Araruama é a estrela de um documentário que 
mostra todo o trabalho que vem sendo feito para a sua recuperação. 
Agora, ela terá mais um projeto que vai acompanhar de perto, com 
dados científicos, as condições da sua água e da vida: é o convênio de 
cooperação técnica assinado entre a Prolagos e o campus de Cabo 
Frio (RJ) da Universidade Veiga de Almeida (UVA). Além do acompa-
nhamento, a ideia é fomentar ações de educação ambiental e projetos 
de iniciação científica, e ter acesso a dados que permitam aumentar a 
sustentabilidade nos processos de abastecimento de água e serviços 
de esgoto. Participam professores e estudantes de várias áreas; saiba 
mais clicando abaixo.

saiba mais
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https://revistaaegea.com.br/ma-31-lagoa/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YDLJ9Rqi-QQ&t=193s
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MENOS RESÍDUOS NO ATERRO,
MAIS NUTRIENTES NA PLANTAÇÃO 

Projeto piloto da Ambiental Metrosul 
viabiliza uso do lodo como fertilizante

A iniciativa está sendo implementada na ETE Mato Grande, em 
Canoas (RS), e tem como objetivo viabilizar o aproveitamen-
to do lodo como insumo orgânico para utilização agrícola. Ori-
ginado no processo de decantação durante o tratamento do 
efluente e rico em nutrientes, o uso do lodo na compostagem 
é uma alternativa ambientalmente sustentável. Grande parte 
das cerca de 500 toneladas do resíduo, geradas mensalmente 
nas estações de tratamento operadas pela Ambiental Metrosul 
na Região Metropolitana de Porto Alegre, tem como destino o 
aterro sanitário. Agora esse percurso vai mudar.
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MAIS VERDE
NA REGIÃO DOS LAGOS 

Prolagos (RJ) implanta
viveiro em ETE
Essenciais para a manutenção dos recursos hídricos no planeta, 
as árvores captam água por meio das raízes e a devolvem para a 
atmosfera na forma de vapor pela transpiração. A presença de-
las nas proximidades de mananciais ajuda a manter o equilíbrio 
na produção de água. Por isso a Prolagos (RJ) lança um projeto 
importante para a manutenção do recurso no planeta: o Progra-
ma Viveiro de Mudas. A primeira unidade foi construída na Es-
tação de Tratamento de Esgoto Iguaba Grande. Em função da 
pandemia, a concessionária fez uma inauguração simbólica no 
Dia Mundial da Água, com plantio na ETE. 

saiba mais 40EDIÇÃO 31   • Revista Aegea
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ADOTE UM IPÊ

Campanha das unidades 
da Regional SP incentiva plantio

Considerada a árvore símbolo do Brasil por causa da beleza das 
suas flores, o ipê é comum em praticamente todo o território na-
cional. A madeira, considerada nobre, é usada desde a época do 
descobrimento – os índios faziam arcos com ela, por isso o nome 
ipê, que em tupi significa casca dura.  Mas, com o desmatamento 
e a urbanização, sua presença é cada vez mais rara nas cidades. 
Para incentivar o plantio, as unidades da Aegea em Matão, Pira-
cicaba e Holambra lançaram no ano passado a campanha Ado-
te um Ipê. No encerramento, em março, foi feito o plantio de 
algumas das mudas adotadas nas estações de tratamento das 
concessionárias e em outros espaços urbanos. Clique no link e 
confira.
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ÁGUA DE GRAÇA NO PARQUE 

Aegea MT2 vai fornecer água tratada 
aos visitantes do Parque Estadual da 
Serra Azul

São 11 mil hectares de cerrado, muitas cachoeiras, a fauna típica 
do Brasil central – capivaras, emas, seriemas, macacos e araras, 
por exemplo – e vistas panorâmicas da região banhada pelos 
rios Garças e Araguaia. Criado como Unidade de Conservação 
dos ecossistemas e sítios arqueológicos e paleontológicos, o 
Parque Estadual da Serra Azul, no município de Barra do Garças 
(MT), pode ser visitado o ano todo, com visitas monitoradas ou 
passeios nos atrativos. Agora, os visitantes vão ter acesso à água 
tratada por meio de uma parceria entre Águas de Barra do Gar-
ças e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT). Veja 
mais clicando abaixo.
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PIONEIROS DA SAÚDE

Programa reconhece 
talentos e abre 
caminhos com imersão 
no saneamento 

Despertar os alunos a fim de buscar soluções criativas para os locais onde 
vivem e para o futuro deles com oportunidades de capacitação profissio-
nal são alguns dos objetivos do Pioneiros. Na segunda edição do progra-
ma, 107 estudantes de escolas públicas de cinco estados foram seleciona-
dos para participar da imersão no universo do saneamento. Com palestras, 
treinamentos, visitas técnicas e convivência com profissionais experientes, 
eles conheceram as áreas de atuação, a infraestrutura e a importância dos 
serviços de água e esgoto. No fim, colocaram em prática o aprendizado 
por meio de trabalho que propõe mudanças na comunidade e os melhores 
projetos foram premiados. Na Águas de Manaus, os autores agora concor-
rem a vagas de estágio. Conheça os jovens talentos clicando ao lado.
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PRIMEIRO EMPREGO

Programa Pioneiros 
transforma em realidade 
maior sonho dos jovens

Com um aplicativo para reunir agentes comunitários dispostos a cuidar do meio 
ambiente como voluntários, Laryssa Nascimento foi uma das finalistas da primeira 
edição do Programa Pioneiros na Prolagos (RJ). Ela começava a vencer ali uma das 
maiores dificuldades dos jovens – conseguir o primeiro emprego. O desafio se tor-
nou ainda maior: estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostram que, com a pandemia, já são 
67,9 milhões de jovens desempregados (4/11/2020). A crise da COVID-19 causa 
um choque triplo: elimina vagas, afeta negativamente a educação e coloca obstá-
culos no caminho de quem procura entrar no mercado de trabalho. Laryssa conse-
guiu sair dessa estatística e foi efetivada na Prolagos (RJ). Outros 32 jovens também 
encontraram portas abertas na concessionária. Veja como clicando ao lado.
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GERAÇÃO DE RENDA

Prolagos lança programa 
triplo para impulsionar 
crescimento sustentável

Promover o desenvolvimento de pessoas, famílias e comunidades de forma susten-
tável, envolvendo desde uma estrutura de governança local até o fortalecimento dos 
indivíduos para atuarem no mercado de trabalho, preservando sua história, cultura e 
apoiando o setor turístico das cidades. Este é o propósito do Programa Impulso, lan-
çado pela Prolagos, que vai implantar diferentes ações em Iguaba Grande, São Pedro 
da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. É uma atuação completa: 
parte de princípios de conscientização e autonomia, passa por atividades lúdicas e de 
educação e, ainda, por treinamentos. Leia mais clicando abaixo.

saiba mais
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EMPRESA AO LADO
DA COMUNIDADE

Eficiência no atendimento da Águas de 
Paranatinga (MT) melhora com programa 
via WhatsApp

Com a pandemia, várias concessionárias da Aegea passaram a realizar 
reuniões on-line para viabilizar o Afluentes, programa de fortalecimento 
do relacionamento entre as empresas e a comunidade, focado principal-
mente nos líderes comunitários e sociais. Na Águas de Paranatinga (MT) as 
reuniões estão sendo feitas pelo WhatsApp e já garantem um retorno bas-
tante positivo para todos, com um atendimento mais eficiente. “O grupo 
funciona bem, a equipe é muito prestativa. Sempre que precisamos desse 
apoio a empresa atende, estamos sendo ouvidos e nossas solicitações, 
atendidas. Esse é relacionamento que beneficia toda a comunidade”, pon-
tua o morador Duillis Ramos, que destaca ainda o empenho da conces-
sionária em atender com agilidade as solicitações encaminhadas. Clique e 
saiba mais detalhes.
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PRÁTICAS ANTIRRACISTAS

Curso prepara lideranças para 
buscarem mais diversidade e inclusão

Respeito

DÁ O TOM
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Dados levantados por consultorias especializadas constatam que 
empresas com diversidade e inclusivas têm menos barreiras para ino-
var e são até seis vezes mais criativas que os concorrentes. Mostram 
também que a diversidade é boa para os negócios: o desempenho 
financeiro pode ser 25% maior quando há igualdade de gênero e 35% 
para inclusão racial. Os resultados de estudos assim fazem parte do 
curso “Papel das lideranças nas práticas antirracistas”, disponível na 
Academia Aegea. Ministrado por Cleide Melo, do Instituto Identida-
des do Brasil (ID_BR), é totalmente on-line e rápido. “O curso é muito 
esclarecedor, traz os porquês de que investir em diversidade faz bem 
para toda a sociedade. Os líderes têm um papel muito importante 
nesse processo”, afirma a responsável pelo Programa Respeito Dá o 
Tom, Keilla Martins. Mais detalhes clicando no “saiba mais”.

saiba mais
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PRÁTICAS ANTIRRACISTAS

Pílulas de Conhecimento são remédio 
que mantém o engajamento na 
Regional 1 durante a pandemia

Respeito

DÁ O TOM
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Distribuída com doses semanais de conteúdo antirracista, 
a Pílula de Conhecimento, criada pelo Comitê da Regional 1 
do Programa Respeito Dá o Tom da Aegea, conseguiu apro-
ximar e engajar os colaboradores durante o período de pan-
demia. Todas as segundas-feiras um vídeo novo chega ao 
WhatsApp dos profissionais com informações, curiosidades 
históricas e um pouco de etimologia, que ajudam na educa-
ção de combate ao racismo estrutural. Saiba como a ideia 
foi conquistando adesão clicando abaixo.

saiba mais

Keilla Martins, responsável pelo 
Programa Respeito Dá o Tom.
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Nossa

GENTE

GESTÃO
DE PESSOAS

Prolagos implanta 
programa alinhado 
à cultura da empresa

Um modelo de gerenciamento que cuida das pessoas e do meio ambiente, em que os colabora-
dores contribuem muito além do que com uma simples atividade de trabalho, mas sim com um 
propósito: proporcionar mais dignidade e qualidade de vida para a população. É com esta visão 
que a Prolagos investe na formação de profissionais por meio do Programa Gestão de Pessoas. 
Com duração de 12 meses, ele foi elaborado e personificado com base nas premissas da empresa 
e no modelo de gestão. Entre os fatores essenciais na construção do programa estão o Fit Cultural 
(alinhamento do colaborador com a cultura da empresa) e o Soft Skills (habilidades e competên-
cias) da individuação dos participantes que influenciam no dia a dia.

saiba mais
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CASE DE SUCESSO

Modelo adotado pela 
Academia Aegea se torna 
referência e é destaque 
no Uol EdTech

Com a pandemia, muitas empresas tiveram de buscar formas para se aproximar dos 
funcionários e criar canais para a profissionalização e capacitação. Na Aegea, a estru-
tura estava pronta. E funcionando muito bem. A Academia Aegea já tinha maturida-
de, conteúdo e metodologia exclusivos, voltados para as necessidades do negócio. 
Só em 2020, foram mais de 113 mil cursos on-line concluídos, com um aumento de 
25% na produção de horas de treinamento e de 47% nos acessos. Ao impulsionar o 
desenvolvimento de pessoas, que conseguiam montar, e viabilizar, projetos individu-
ais de crescimento profissional por meio da plataforma, a Aegea conquista também 
destaque para o seu modelo de educação corporativa, que foi apresentado como case 
de sucesso no Uol EdTech. Clique e saiba como.

saiba mais
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PRONTAS PARA O NOVO

Equipes de Saúde e Segurança são 
capacitadas para as mudanças nas 
normas regulamentadoras
As relações de trabalho mudaram com uma velocidade impres-
sionante nos últimos anos. Para garantir maior segurança no dia 
a dia das empresas brasileiras, o governo federal fez uma série de 
mudanças nas normas regulamentadoras, as NRs, que entram em 
vigor em 2021. Três delas impactam as atividades do setor de sa-
neamento, por isso o EHS da Aegea promoveu uma capacitação 
para preparar as equipes envolvidas de acordo com as novas dire-
trizes. Mudam a NR 1, que reúne as disposições gerais que devem 
ser adotadas pelos empregados e empregadores de todas as ativi-
dades profissionais em relação a saúde e segurança do trabalho, a 
NR 7, sobre o controle médico de saúde ocupacional, e a NR 9, que 
normatiza o Programa de Prevenção contra Riscos Ambientais nas 
empresas. Mais detalhes sobre as mudanças e a capacitação no 
link abaixo.

EHS

saiba mais
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GESTÃO INTEGRADA

Aegea garante maior conformidade 
legal nos processos do ciclo da água 
com nova plataforma

Como dar conta de acompanhar as alterações nas leis e normas que 
regem o universo do saneamento, com uma grande variedade de ati-
vidades, cada uma delas seguindo regulamentações nos âmbitos fe-
derais, estaduais e municipais e atuando em cidades tão diferentes 
como a Aegea? Para tornar esse processo mais ágil e seguro para toda 
a operação, a solução veio com a gestão integrada para conformida-
de legal. Ela será feita por meio da SOGI, uma plataforma que analisa 
os aspectos estratégicos, legais e específicos do negócio e traz uma 
visão integrada com foco na legislação para prevenção contra riscos 
ambientais, entre outros, com agilidade muito maior. Veja como vai 
funcionar.
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Prolagos (RJ) celebra um 
ano sem acidentes

Com cuidados diários que vão além da prevenção con-
tra o novo coronavírus, a Prolagos (RJ) completou 365 
dias sem acidentes de trabalho com afastamento. A 
conquista reflete o compromisso das equipes com a 
saúde e segurança e reforça a importância das medi-
das adotadas para garantir a proteção dos profissionais. 
“Se continuarmos assim, chegaremos a novos recordes 
e teremos mais eficiência em nossa função. Todos os 
colaboradores precisam se atentar aos cuidados no dia 
a dia, não só por conta das estatísticas, mas para garan-
tir a própria segurança. Um dos principais cuidados que 
tenho é a atenção no trânsito. Assim garanto um deslo-
camento perfeito para ir até a casa do cliente que quer 
receber água de qualidade”, comenta Pablo Schimidt, 
do setor de Cadastro da concessionária. 

EHS
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Equipe do laboratório 
comemora conquista.
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COMPLIANCE

ISO 37001
Maturidade do Programa
de Compliance garante
3ª certificação

Engajada com temas que fortalecem seu crescimento sustentável, a Aegea 
investe em alicerces sólidos. Um deles é o Programa de Compliance, que ga-
nhou forma com a criação da Diretoria de Integridade, em 2017. Mais de um 
ano depois, a Aegea se tornaria a primeira empresa de saneamento a receber 
a NBR ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno. A certificação, que tem 
por objetivo apoiar as organizações a combater o suborno a partir de uma 
cultura de integridade, transparência e conformidade com as leis vigentes, 
apoia e fornece requisitos, políticas, procedimentos e controles adequados 
para lidar com os riscos de suborno. “Agora, em 2021, passamos por mais 
uma certificação e fomos aprovados com excelência. Um programa efetivo 
de compliance interessa, primeiramente, à empresa e a seus funcionários, 
protegendo sua reputação, e depois, aos nossos stakeholders, investidores, 
acionistas e sociedade em geral, pois é uma demonstração de que a Aegea 
está comprometida em adotar controles eficazes, pautados em padrões in-
ternacionais, para combater o suborno em todas as suas formas”, diz Talitha 
Oliveira Medrado, gerente de Integridade da Aegea.

saiba mais
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54EDIÇÃO 31   • Revista Aegea

https://revistaaegea.com.br/compliance-31/


55EDIÇÃO 31   • Revista Aegea

DARC

OS RISCOS NO CICLO DA ÁGUA 

Diretoria de Auditoria, Riscos 
e Controles Internos avalia o 
macroprocesso da água

Com todo o cuidado de proteção exigido pela pande-
mia, a equipe da Darc está percorrendo as maiores uni-
dades da Aegea para mapear os riscos a partir do modelo 
de gestão da Aegea. O foco inicial do projeto realizado 
com o Núcleo de Gestão é o macroprocesso da água, le-
vantando os riscos estratégicos para a empresa - aque-
les que podem impactar a operação da companhia. Se-
rão mapeados presencialmente os ativos de quatro das 
maiores: Prolagos (RJ), Águas de Teresina (PI), Águas de 
Manaus (AM) e Águas Guariroba (MS). A partir do levan-
tamento, serão feitos planos de contingência e de ação 
pelas unidades para mitigar os riscos, se houver. Na pri-
meira fase, um dos riscos verificados é a dificuldade de 
acesso ao local da barragem, como mostra a foto. Clique 
abaixo para saber mais detalhes do projeto.

saiba mais
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Equipe da Darc em uma das ETAs 
da Prolagos (RJ): Frederico Reis, 
Tamara Willmann e Kissia Donato.
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INOVAINFRA 2021

Aegea é premiada pelo 
Programa Infra Inteligente

O Infra Inteligente, programa da Aegea de soluções digitais e 
transformação cultural que integra várias áreas da empresa 
e que se tornou referência no mercado de saneamento em 
modelagem da informação da construção (Building Infor-
mation Modeling, BIM), foi reconhecido mais uma vez. É um 
dos premiados no Inovainfra – 2º Prêmio OE de Inovação na 
Engenharia e Infraestrutura, com o projeto: “Inovação miti-
gando as fronteiras: aplicação de realidade virtual na gestão 
de obras e projetos em tempos de pandemia”. A premiação 
tem como objetivo incentivar e divulgar as propostas mais 
inovadoras que tenham sido colocadas em prática nos últi-
mos anos. Podem participar as concessionárias dos setores 
de infraestrutura ligadas aos segmentos de saneamento, 
transporte, energia, telefonia, ferrovia, gás natural, entre 
outros. Todos os projetos premiados serão publicados em 
edição especial e os mais relevantes, divulgados em evento 
no dia 7 de abril, durante o Webinar Fórum Saneamento.
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Osmar Rosa e Wagner Carvalho, do 
Programa Infra Inteligente da Aegea. 
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