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Manifesto

Somos apaixonados 
pela água
afinal, dela viemos.
Ela que traz o bem-estar,
alimenta cidades,
reservas ambientais e vidas 
melhores.

Através da água,
lutamos por vidas saudáveis
e mais felizes.
Essa é a nossa real natureza.

Respeitamos a ordem do 
meio ambiente 
e o direito das pessoas,
por histórias mais dignas,
por cidades mais 
sustentáveis,
por futuros mais azuis.

Porque sabemos o valor da água 
limpa,
da água tratada,
da água que refresca,
da água que oxigena comunidade 
e nos engrandece.

Atento às diferenças, 
nos moldamos aos muitos Brasis.
Compreendemos a beleza de cada 
fonte,
de cada cidade 
em cada canto do nosso país.

Por isso, vamos além do que se espera.

Buscamos trazer qualidade de 
vida para famílias,
restabelecendo a aliança pura
do homem com o meio que o 
cerca e reconstituindo a vida como 
ela deve ser.
A vida da água e das pessoas.

Porque a nossa natureza
é saber que trabalhamos, 
de sol a sol,
para vidas mais plenas de 
cidadania.
Nossa natureza movimenta 
a vida.



Aegea
Criada em 2010, a companhia é a maior empresa de 
saneamento do segmento privado no País

+11 
milhões
de pessoas atendidas

126 
cidades,
distribuídas em 12 
estados do Brasil

+saúde
e qualidade de vida

respeito
ao meio 
ambiente e a 
cultura local



social
Ser socialmente responsável 
faz parte da nossa história, 

é o fundamento maior da 
gestão do nosso negócio 

e um compromisso de longo 
prazo com nossos públicos

A Aegea atua direta e 
indiretamente na vida das 
comunidades, promovendo 
programas socioeducativos
e socioambientais, gerando 
empregos e contribuindo 
para o desenvolvimento 
sustentável e a economia local. 

Assim, investimentos 
em projetos próprios 
ou incentivados devem 
buscar proporcionar:

1. Saúde: vida 
longa e sustentável

2. Educação: acesso 
ao conhecimento

3. Renda: padrão 
de vida digno

Programa de 
voluntariado

Incentiva a atuação 
voluntária dos 
colaboradores da 
AEGEA por meio da 
realização de ações em 
prol da sociedade civil

Nossa área de 
Responsabilidade Social 
visa tornar a empresa parte 
integrante do processo
de evolução do IDH (índice 
de Desenvolvimento Humano) 
dos municípios onde atua.Responsabilidade



dá o tom
Compromisso da Aegea com a diversidade 

pela promoção da equidade racial

Empregabilidade

geração de 
oportunidades

Desenvolvimento

disponibilização 
de cursos de 
aprimoramento

Relacionamento

sensibilização e 
parcerias com outras 
empresas e sociedade

respeito

Empresa 100% brasileira na 

dianteira do movimento de 

igualdade de oportunidades 
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PRESENTE EM 

68 CIDADES
LEVANDO ESGOTO TRATADO

PARA TODA A POPULAÇÃO

UNIVERSALIZAÇÃO DO 

ACESSO AO ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO EM ATÉ 10 

ANOS EM MATO GROSSO 

DO SUL

1,7 MILHÃO 
DE PESSOAS 

BENEFICIADAS

AMPLIAÇÃO E 

MELHORIAS EM MAIS 

DE 2 MIL KM DE 

REDE 

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 

ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE 

ESGOTO

Bonito - MS



TURISMOSAÚDE
VALORIZAÇÃO 

IMOBILIÁRIA
EMPREGOS EDUCAÇÃO
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O modelo 
de PPP

Listamos

traz inúmeros 
benefícios.

alguns que serão muito 
importantes para o 
desenvolvimento do 
estado.

A Sanesul se mantém pública e na Gestão do saneamento

As obras são antecipadas por meio de Capital Privado

Metas e indicadores garantem as entregas

O serviço de esgoto tratado chega com maior rapidez

O meio ambiente se recupera

A saúde da população melhora

Os imóveis e bairros valorizam

A construção civil e o turismo aquecem

A cidade e sua população se desenvolvem



Sanesul é 
pioneira

saneamento

no projeto de 
universalização do

no estado do MS. As 
metas se antecipam ao 
Marco Legal.



Metas 
da PPP

Cronograma de investimentos bem definido para prestar 
o melhor serviço às cidades que iremos atender

Sair de uma cobertura de esgoto de

para                 até 2031.46,13% 98%

Como? Executando obras:

Ano

0
1º
2º

3º
4º

5º
6º
7º

8º
9º

10º

PPP

-
7.418,90
20.249,48

26.865,99
36.665,39

35.285,04
29.351,75
31.334,76

15.935,61
10.449,09

10.762,82

Sanesul

239.829
66.055,04
57.024,77

22.353,41
5.366,98

6.827,07
-
-

-
-

-

Cobertura

46,13%
57,47%
70,15%

77,37%
83,06%

88,52%
91,66%
95,63%

97,02%
97,49%

98%

Economias de esgoto

O que tem para ser feito:

Rede coletora de 
esgoto (metros)

2.914.849,14
Sanesul

2.095.549,82
MS Pantanal

5.010.398,96
TOTAL

ETEs reformas e 
implantações 
(unidades)

43
Sanesul

54
MS Pantanal

97
TOTAL

EEEs reformas e 
implantações 
(unidades)

141
Sanesul

228
MS Pantanal

369
TOTAL



Nossos 

pólos em 

Mato Grosso 
do Sul





Guillermo Deluca

Vice-Presidente Regional

Josélio Raymundo

Diretor de

Planejamento

Operações Regional

Paulo Antunes

Diretor Institucional

MT

Themis Oliveira

Diretor Presidente

Gabriel Buim

Diretor Executivo

MT1

MT2

Diretor
Presidente

Diretor
Executivo

Diretor
Presidente

Diretor
Executivo

Eduardo
Lopes

Leonardo
Menna

André
Bicca

Robson
Cunha

Organograma



Celso Paschoal

Diretor Presidente

Clayton Bezerra

Diretor Executivo

Luis Felipe

Planejamento

Zaida Siufi

Coord. MA

Luiz Ferreira

Administrativo

CCO (R1)
Central de Des-

pachos OSs  (R1)

Segurança do 

Trabalho

Cadastro 

(R1)
RH/DP (R1) TI (R1)

Jurídico Comunicação Responsabili-

dade Social

Renato Giancomello

Engenharia

Time de 

especialistas

Contato dos Diretores 

Ambiental MS Pantanal



Claiton Preza

Ger. Operação

Claiton Preza

Ger. Operação

Janderson Fortunato

Eletromecânica
Nivaldo Luiz

Setor de Serviços

Ítalo Edson de Souza

Transporte (R1)

Deividy Carvalho

Tratamento

Aldo Benevides

Coord. Polo Dourados

Letícia Yule

Coord. Polo Corumbá

Claudio Roberto

Coord. Polo Naviraí

Célio Damásio

Coord. Três Lagoas

Letícia 
Macedo 

Sup. 
Dourados 

Lucas 
Wellington 

Sup. 
Ponta Porã 

Siderley
Zadovani

Sup. 
Jardim 

Rodrigo 
Pereira

Sup. 
Aquidauana 

Juliano 
Durão

Sup. 
Corumbá 

Joás
César

Sup. 
Polo CAM 

Elielto 
Portela

Sup. 
N. Andradina 

João 
Gondim

Sup. 
Naviraí 

Luiz
Gustavo

Sup. 
Três Lagoas 

Fernanda 
Jara

Sup. 
Paranaíba 

José
Octávio

Sup. 
Coxim 

Time de 

generalistas



Planejamento e 

tecnologia

Dourados - MS



Vistoria de 
ativos
Infra Inteligente

HERDAR CONSOLIDARDIAGNOSTICARDIGITALIZARMAPEAR

A Ambiental MS Pantanal realizou o trabalho de 

mapeamento de ativos das estruturas que a 
Sanesul está transferindo para a empresa. Equipes 
de especialistas percorreram 60 cidades de Mato 

Grosso do Sul para realizar o cadastramento de 
todos os equipamentos de operação das 203 

estações elevatórias e 77 Estações de Tratamento 
de Esgoto (ETEs) já existentes no sistema de 
esgotamento sanitário do estado. 

O trabalho é feito digitalizando e categorizando 

cada ativo em um banco de dados. Enquanto uma 
equipe identifica e marca cada equipamento com 
uma placa em QR code, especialistas coletam 

imagens em alta definição com a ajuda de drones 
fazendo a cobertura completa de todas as 

unidades. Essas imagens geram um arquivo em 3D 
que é inserido no banco de dados de ativos do 
Infra Inteligente. 



Centro de 
Controle de 
Operações
Referência na gestão do saneamento básico 

no Brasil, o Centro de Controle de Operações 
também é um modelo da atuação da Aegea 
Saneamento.

Com tecnologia e inovação, o CCO monitora 

todas as informações operacionais em tempo 
real, contribuindo em segurança operacional, 
agilidade na tomada de decisões e gestão 

eficiente do negócio. 



Laboratório de 
monitoramento
A qualidade do efluente e dos rios que 

recebem o esgoto tratado são monitorados 
em todas as etapas no modelo de gestão da 
Aegea Saneamento. 

Com laboratórios próprios certificados, são 

acompanhados parâmetros do efluente desde 
o momento da chegada na estação de 
tratamento até a saída no corpo receptor. As 

análises também acompanham a qualidade 
dos rios, garantindo o menor impacto 

ambiental e a preservação dos recursos 
hídricos.



Eficiência em 
manutenção
O bom funcionamento da rede coleta e 

tratamento de esgoto também depende de 
uma eficiente atuação em serviços de 
manutenção. A Ambiental MS Pantanal traz o 

modelo Aegea para a gestão no interior do 
Mato Grosso do Sul. Com equipamentos 

modernos, equipes bem treinadas e 
planejamento estratégico na atuação, os 
serviços de manutenção da rede terão 

tecnologia e eficiência agregadas. 



Somos a

Ambiental

MS Pantanal
Somos mais 
saneamento!

Somos 
mais

MS!
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