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O Grupo Águas do Brasil acredita que sanear  
o país é possível.

Mais do que isso: para nós, o saneamento é essencial  
e indispensável para que se estabeleçam condições  
de vida digna para todas as pessoas e para que se  
garanta um futuro saudável e sustentável para o Brasil.

Contribuímos a cada dia para a melhoria da qualidade  
de vida nas áreas onde atuamos a partir da dedicação  
de nossos colaboradores, dos investimentos nas operações  
e da troca com toda a cadeia de relacionamento: clientes, 
fornecedores, reguladores e poder concedente.

Buscamos a excelência no tratamento do ciclo da água  
e trabalhamos dia e noite com foco e determinação  
para a entrega, com excelência, de água de qualidade  
e coleta e tratamento do esgoto de forma adequada.  
Dessa forma, podemos transformar água em saúde, 
bem-estar, qualidade de vida, qualidade ambiental e 
oportunidades, promovendo um legado positivo para 
a sociedade e o meio ambiente.

A vida flui melhor por aqui!

Compromisso com  
a sustentabilidade

Somos uma das maiores empresas privadas 
de saneamento do Brasil, e conhecemos nossa 
responsabilidade como agentes indutores de 
práticas sustentáveis em nosso país. Ao longo 
de nossa trajetória, iniciada em 1998, sempre 
buscamos o alinhamento com boas práticas 
ambientais, sociais e de governança (ASG), 
pois compreendemos que isso, além de mar-
car nossa atuação responsável, é um compro-
misso necessário para promover a perenidade 
do negócio e relações de confiança com os 
nossos públicos de interesse, minimizando ris-
cos da organização.

Fizemos vários avanços marcantes na gestão 
da sustentabilidade no Grupo Águas do Bra-
sil em 2021. Entre eles, está a adequação de 
nosso Relatório Anual às diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI), organização inter-
nacional que propõe um modelo de relato 
que ajuda a compreender o impacto dos ne-
gócios nos aspectos ASG. Assim, acentuamos 
a gestão e a transparência sobre os impactos 
de nossas operações sobre o meio ambiente, 
a economia e a sociedade de um modo geral, 
fortalecendo o engajamento com os stakehol-
ders e reafirmando nosso empenho na cons-
trução de um futuro sustentável. 

Para a produção do documento, considera-
mos as premissas estabelecidas em nossa Es-
tratégia ASG, os princípios do Pacto Global da 
Organização das Nações Unidas (ONU) e seus 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), bem como os resultados do processo de 
materialidade realizado com nossos stakehol-
ders, relacionados no quadro com os pilares de 
nossa Estratégia ASG. Foram definidos seis te-
mas prioritários: Ética, Governança e Relações 
Institucionais; Universalização do Saneamento 
Básico; Qualidade da Água; Eficiência Opera-
cional; Impacto Socioambiental; e Segurança  
Hídrica e Mudanças Climáticas.
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Mensagem da
Administração

Avanço e sustentabilidade na estratégia

Por meio da prestação de nossos serviços de saneamen-
to, fazemos parte da vida de milhões de pessoas. A soli-
dez de nossos negócios e a nossa capacidade de apren-
dizado e adaptação foram atributos fundamentais para 
que pudéssemos superar os obstáculos desse período 
excepcional que vivemos em 2020 e 2021 e manter a ex-
celência em nosso trabalho.

Reforçamos ainda mais o nosso foco nas boas práticas 
ambientais, sociais e de governança (ASG) desenvol-
vendo de maneira formal nossa Estratégia ASG. Fizemos 
avanços em nossa estrutura de governança e aderimos, 
em dezembro de 2021, à Rede Brasil do Pacto Global da 
Organização das Nações Unidas (ONU).

Acreditamos que a busca pela sustentabilidade é uma 
jornada que passa por reduzir perdas e impactos, pre-
servar a segurança hídrica e estabelecer relações justas 
e perenes entre todos os stakeholders. Esses elementos 
estão diretamente relacionados à nossa estratégia de 
crescimento, que é alinhada a uma questão crucial para 
a sociedade brasileira: a universalização do saneamento 
básico. É com esse espírito que celebramos nossa vitória 
no leilão da segunda fase da concessão de saneamento 
básico do Rio de Janeiro. 

Em 2021, tivemos mais um ano de orçamento assertivo 
e resultados bastante alinhados ao previsto, com cresci-
mento de 11% no Ebitda em comparação ao ano anterior. 

102-14

João Pedro Backheuser  
Presidente do Conselho 

de Administração

Mantivemos a disciplina nos custos e fizemos a gestão 
inteligente dos investimentos. A reafirmação de nosso 
rating AAA pela Fitch nos mantém como única empresa 
de saneamento a contar com essa distinção.

Seguiremos com nossa estratégia de crescimento res-
ponsável e sustentável: nossos negócios seguem pauta-
dos pela execução e pela entrega de excelência.

Baía de Sepetiba

Seriedade e qualidade na operação

Temos trabalhado em parceria com nossos clientes e co-
munidades para promover a universalização do acesso 
ao saneamento: um dos principais direitos da humani-
dade e serviço essencial para todos os brasileiros. Por 
meio de investimentos permanentes, aumentamos a 
cobertura de nossos serviços e mantemos excelente 
padrão de qualidade da água e dos efluentes tratados, 
atenção que se fez ainda mais importante diante da 
pandemia da Covid-19. 

Apresentamos inovação na gestão comercial, com a visão 
do cliente no centro da estratégia, ao criar experiências 
positivas por meio da transformação digital, preservando 
a adimplência. Para promover a sustentabilidade e a me-
lhor gestão dos recursos, investimos em eficiência ope-
racional. O programa Água de Valor, em menos de três 
anos, evitou a perda anual de 17,5 milhões de m³ de água, 
e atingimos a meta de Índice de Perdas na Distribuição 
(IPD) 2020, com todas as nossas concessionárias apresen-
tando índices menores que a média nacional. Também 
apresentamos avanços no uso de energias renováveis e 
no reaproveitamento dos resíduos, e seguimos com nos-
sos programas para preservação dos mananciais. 

O Grupo Águas do Brasil tem uma trajetória consistente 
de responsabilidade, eficiência e qualidade operacional, 
comprovada pelo reconhecimento de nossas concessio-
nárias no Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento 

Claudio Bechara Abduche  
Diretor-presidente

Conscientes de que o fator energético tem grande relevância 
em nossas operações, intensificamos as iniciativas voltadas 
à eficiência, por meio de ações que aumentam a presença de 
energias renováveis em nosso portfólio”.

em 2021. Acreditamos que nossa principal atuação, no 
que tange a sustentabilidade, é continuar prestando ser-
viços eficientes e de qualidade. Além de manifestar assim 
nossa seriedade e nosso compromisso com a conserva-
ção dos recursos naturais, entregamos saúde diariamen-
te na casa de nossos consumidores.
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De acordo com o compromisso firmado com a sustentabilidade, o Grupo Águas do Brasil trabalha para ma-
terializar em suas atividades os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), por meio das iniciativas 
apresentadas convergentes com a Estratégia ASG adotada.

Água Potável e Saneamento
Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Com o programa Água de Valor, em menos de três anos, foi evitada a perda anual de 17,5 milhões 
de m³ de água, o suficiente para abastecer uma cidade de 260 mil habitantes, deixando nossas con-
cessionárias com perdas menores do que a média do país. Em julho de 2021, alcançamos a univer-

salização do saneamento em Jaú (SP), que entrou para um grupo muito restrito de municípios brasileiros com 100% de 
distribuição de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Em Pará de Minas (MG), nossa concessionária 
levou o município à quinta posição em água potável e saneamento básico no ranking 2021 dos 17 Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), elaborado pelo Centro de Liderança Pública 
(CLP) – em sete anos de atividades na cidade, saímos de um cenário de escassez hídrica para ser referência no país. Em 
Votorantim (SP), encontramos 62% do esgoto coletado e tratado em 2012 – hoje, nossa concessionária coleta, afasta e 
trata 99,37% do esgoto da cidade e abastece 100% da população com água tratada.

Saúde e Bem-Estar
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.

A implantação do serviço de abastecimento de água no município de Paraty (RJ), conduzida por nos-
sa concessionária, foi fundamental para a redução de doenças entre a população. Antes da concessão 
ser implementada, as doenças de veiculação hídrica na cidade chegavam a 56 casos por mil habitan-

tes. Com o tratamento da água, esses números diminuíram drasticamente, chegando a quase zero em 2019. Em 2021, 
nossas principais ações estiveram orientadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, por meio do Comitê de Crise 
implantado para propor as medidas sanitárias voltadas aos colaboradores e clientes. Externamente, a concessionária de 
Niterói (RJ) participou em 2021 de um estudo científico, em convênio celebrado entre a prefeitura de Niterói e a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), para quantificação da carga viral inerte de SARS-Cov-2 nas redes de esgoto do município. O 
acompanhamento auxiliou a Secretaria de Saúde a monitorar o avanço do vírus.

Igualdade de Gênero
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

Por meio do nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, atuamos para atender as metas de mulheres 
na alta liderança e no comitê de conselho administrativo. Entre o ano de 2021/2022 o Grupo passou 
a contar em seu quadro com 3 novas mulheres na posição de diretoria, além de contarmos com 

diversas mulheres assumindo a posição de superintendentes, gerentes, coordenadoras, especialistas e demais cargos 
técnicos e operacionais.  O Grupo Águas do Brasil aderiu ao Programa Empresa Cidadã, que prevê prorrogação da licença 
maternidade de 120 dias para 180 com o direito a remuneração integral.

O Grupo
e os Objetivos de

SustentávelDesenvolvimento
Águas do Brasil

Consumo e Produção Responsáveis     
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Em 2021, estruturamos matriz de risco de gerenciamento de fornecedores, aumentando a aproxima-
ção com os fornecedores de produtos críticos, como químicos e hidrômetros, e demos robustez ao 
processo de avaliação, seleção e monitoramento, com o objetivo de evitar rupturas no fornecimento 

e gerenciar grupos de materiais que precisam de acompanhamentos mais específicos. Cuidamos também das comu-
nidades locais por meio do engajamento de nossos fornecedores. Com o Código de Conduta de Terceiros, buscamos 
assegurar que estes realizam suas operações com alto grau de integridade e de forma social e ambientalmente respon-
sável. Em 2021, 99,78% (449/450) dos novos fornecedores foram selecionados considerando critérios socioambientais, 
por meio da adesão ao Código no momento de sua homologação. 

Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produti-
vo e o trabalho decente para todos. 

Promovemos, no município de Araruama (RJ), ações de caráter social, como o EcoFibras, iniciativa 
pioneira no país que incentiva a tecelagem manual a partir dos resíduos das plantas aquáticas pro-

venientes de estação de tratamento.  Há também o projeto Lagunarte, que proporciona renda extra para as famílias de 
pescadores da laguna de Araruama por meio da capacitação de mulheres no artesanato com feltro. Em março de 2022, 
o projeto foi estendido para o município de Saquarema.

Ação Contra a Mudança Global do Clima
Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

Em 2021, atingimos 79% de consumo de energia elétrica a partir de fontes renováveis, com o uso 
da geração distribuída e compra de energia do mercado livre. As energias renováveis adquiridas no 
mercado livre já evitaram a emissão do equivalente a 22 mil toneladas de CO2 na atmosfera. O es-

copo da gestão de GEE e mudanças climáticas, integrante da Estratégia ASG, abrangerá a realização dos inventários de 
emissões GEE para todas as concessionárias, contemplando integralmente as unidades operacionais e administrativas 
para as emissões diretas e indiretas.

Paz, Justiça e Instituições eficazes
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o aces-
so à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Elaboramos anualmente uma matriz de risco para avaliar e criar mecanismos de mitigação de ris-
cos de compliance, que engloba 12 concessões, também submetidas aos processos e procedimen-

tos da área. Para cada risco identificado, como os relacionados à contratação de terceiros e formação de parceria 
comercial, são criadas políticas próprias. Incrementamos nossa estrutura de governança e mantivemos a certificação 
ISO 37001 e a atestação ISO 19600, demonstrando nosso empenho com os requisitos de ética e compliance. A publi-
cação deste nosso primeiro relatório no modelo GRI é mais um passo no caminho da transparência organizacional. 
Nossos compromissos foram coroados, em dezembro de 2021, por nossa adesão à Rede Brasil do Pacto Global da 
Organização das Nações Unidas (ONU).

Cidade e Comunidades Sustentáveis 
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Prestando especial atenção à qualidade do ar e à gestão de resíduos, analisamos novas possibilidades 
de tratamento de esgoto que são mais eficientes. Como exemplo, está a implantação das estações 
de tratamento de esgoto Maria Paula e Sapê (Niterói/RJ) e Esplanada e Lagoa do Vigário (Campos 

dos Goytacazes/RJ). Por meio da tecnologia de biorreator combinado vertical, os gases emitidos na fase anaeróbica do 
tratamento são consumidos dentro do próprio processo, reduzindo a emissão de gases e odor para a comunidade.
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Grupo Águas do Brasil
em números

Ligações  
de água:

Economias:
685.293

992.819

de pessoas  
atendidas4

milhões
13Concessionárias

sociedades operacionais2

Estações  
de tratamento 
de esgoto86Estações  

de tratamento 
de água79

99,7%
Cobertura 

de água:

* O número  inclui a Zona Oeste mais

88,8%
Cobertura 
de esgoto:

*

92,3%
Tratamento 

de esgoto:
*

Ligações  
de esgoto:

Economias:
872.417

1.312.544

*

Águas de Pará de Minas

Minas Gerais

Águas de Jahu

Sanej

Águas de Araçoiaba

Águas de Votorantim

São Paulo

Zona Oeste + SaneamentoRio + Saneamento
Entrada em operação  
em 2022.

Águas das Agulhas Negras

Águas de Paraty Águas de Niterói

Águas da CondessaÁguas do Imperador

Águas de Juturnaíba

Águas de Nova Friburgo
Rio de Janeiro

Águas do Paraíba
SAAL Industrial

Unidades operacionais
Concessionárias
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Os resultados obtidos em 2021 demonstram a assertivida-
de na execução do planejamento orçamentário feito para 
o ano. Após os impactos na arrecadação trazidos pelo 
período inicial da pandemia, a empresa manteve o con-
trole financeiro e a eficiência na estrutura de custos, com 
gestão inteligente das despesas de capital e incrementos 
na frente comercial com tecnologia e digitalização. Isso 
permitiu a retomada na arrecadação, impulsionada pelas 
ações na área comercial, com o objetivo de facilitar a vida 
dos clientes e garantir a adimplência.

Essas medidas ocasionaram o crescimento de receita e 
de Ebitda e permitiram a reafirmação da nota AAA pela 
Fitch Ratings, reconhecendo a qualidade de portfólio e a 
disciplina na gestão. O desempenho reafirma o robusto 
perfil financeiro do Grupo e a sua estratégia conservado-
ra de alavancagem.

22,62%
Rentabilidade 

do PL

63,68%
Giro do ativo

39,81%
Margem Ebitda

(sem receita de construção)

R$495,1
Ebitda

milhões

R$242,9
Capex

milhões

R$471,8
Resultado
operacional

milhões

R$224,9
Lucro líquido

milhões R$667,8
Dívida líquida

milhões

R$1,6
Receita 

Operacional Bruta

bilhão

Em dezembro de 2021, o Grupo Águas do 
Brasil venceu o leilão da segunda fase da 
concessão de saneamento básico da Compa-
nhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de 
Janeiro (Cedae), com oferta de R$ 2,2 bilhões. 
A concessão, denominada Rio+ Saneamen-
to, tem sinergia com a atuação do Grupo, 
com o atendimento de municípios limítrofes 
às operações já existentes, além de conter os 
serviços de uma região significativa do mu-
nicípio do Rio de Janeiro, onde já atua por 
meio da Zona Oeste Mais Saneamento.

Rio+ Saneamento

Desempenho
econômico-financeiro

Nota AAA (bra) concedida pela Fitch Ratings. Certificação Great Place to Work (GPTW).

Certificação ISO 37001 e a atestação ISO 19600. Adesão à Rede Brasil do Pacto Global.

Adesão ao Pacto Empresarial pela 
Integridade e Contra a Corrupção.

Quatro concessionárias do Grupo foram 
premiadas na categoria “As Melhores em Gestão 

no Saneamento Ambiental (AMEGSA)”.

A empresa recebeu o prêmio TOP 5 Saneamento 
do Ranking 100 Open Startups 2021, que 
consagra as corporações líderes em open 
innovation com startups, proporcionando 

e potencializando a inovação do país.

O projeto Revivendo Águas Claras, 
desenvolvido na Lagoa de Juturnaíba, foi 

reconhecido na 8ª edição do Prêmio Firjan 
Ambiental, na categoria “GEE (Gases de 

Efeito Estufa) e Eficiência Energética”.

A área de Comunicação do Grupo Águas do Brasil 
foi destacada na premiação pelo sétimo ano con-
secutivo, na categoria “Saneamento”.
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PROGRAMAS ESTRATÉGICOS GRUPO ÁGUAS DO BRASIL 

ÁGUA DE VALOR - REDUÇÃO DE PERDAS

EXCELÊNCIA OPERACIONAL

EXCELÊNCIA COMERCIAL

GESTÃO DE CAPITAL HUMANO

GESTÃO ASG

INOVÁGUAS – INOVAÇÃO

O Planejamento Estratégico do Grupo Águas do Brasil para o ciclo 2017-2022 foi elaborado de forma corporativa para 
preparar a empresa para um crescimento sustentável ao longo do período, desdobrando-se em 12 programas que  
norteiam as atividades no quinquênio. A revisão do Planejamento Estratégico para o próximo ciclo foi iniciada em 2021.

Estratégia Corporativa Estratégia ASG
O aprofundamento da agenda ambiental, social e governança (ASG) alinhada às metas globais dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) foi uma estratégia definida pela empresa no 
ano de 2021. Esse compromisso foi materializado no ano com a adesão à Rede Brasil do Pacto Global e se desdobrou 
com a revisão da Estratégia ASG do Grupo, feita com apoio de consultoria externa. Nas páginas a seguir apresentamos 
alguns temas e projetos que foram destaque em 2021 e seus principais resultados.

Fomento 
ao acesso 
universal ao 
saneamento

Levar cada vez mais soluções inteli-
gentes e desenvolvimento para toda a 
sociedade por meio do fornecimento 
de água, de qualidade e da coleta e do 
tratamento do esgoto.

Ciclo
eficiente 
da água

Acelerar a agenda do desenvolvimento 
por meio do saneamento (água e esgo-
to) e da conscientização da sociedade 
sobre o ciclo da água.

Segurança 
hídrica e 
mudanças 
climáticas

Avaliar a segurança hídrica das ope- 
rações e contribuir com a mitigação 
das causas das mudanças climáticas, 
por meio das melhores práticas e  
da recuperação dos corpos hídricos  
e sua biodiversidade.

Integridade e 
transparência

Seguir com as melhores práticas de 
governança, integridade nos negócios  
e transparência nas ações.



Grupo Águas do Brasil Relatório Anual de Sustentabilidade 202116 17

Integridade e
Transparência

   Em julho de 2021, a concessionária de Jaú (SP) 
alcançou a universalização do saneamento no mu-
nicípio, entrando para um grupo muito restrito de 
municípios brasileiros com 100% de distribuição de 
água tratada e coleta, afastamento e tratamento de 
esgoto; 

   Em sete anos de atividades do Grupo em Pará de 
Minas (MG), a cidade saiu de um cenário de escas-
sez hídrica e se tornou referência no país. Duran-
te esse período, com mais de 100 milhões de reais 
investidos, a empresa transformou o cenário do sa-
neamento básico: 100% da população recebe água 
tratada de qualidade e 99,4% contam com coleta 
e tratamento de esgoto; 

Fomento ao acesso
universal ao saneamento
Com a entrada em vigor do Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020), a meta é alcançar a universali-
zação dos serviços até 2033, quando 99% da população brasileira deverá ter acesso à água potável e 90% ao tratamen-
to e coleta de esgoto. Nas concessionárias do Grupo Águas do Brasil, essa meta está próxima da realidade.

   Com mais de R$ 83 milhões investidos desde 
2012, quando assumiu os serviços de água e esgoto 
do município, a concessionária de Votorantim (SP) 
universalizou a distribuição de água e está perto de 
atingir a universalização da coleta, afastamento e tra-
tamento de esgoto: hoje, a concessionária coleta, 
afasta e trata 99,37% do esgoto da cidade;

   Quando Águas de Niterói assumiu os serviços de 
saneamento básico no município em 1999, a água 
chegava a apenas 72% da população. Hoje, com 
investimentos superiores a R$ 1,3 bilhão, a conces-
sionária passou a abastecer 100% da população 
com o mesmo volume de água e 95,5% de coleta e 
tratamento de esgoto, caminhando rumo à univer-
salização do saneamento básico.
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O programa Água de Valor busca aumento da eficiência 
dos sistemas de distribuição de água, além de melhorar 
a medição e o controle para suprir as necessidades de 
abastecimento de água da população e garantir esse di-
reito às gerações futuras. 

   Em menos de três anos, foi evitada a perda anual de 
17,5 milhões de m³ de água, o suficiente para abas-
tecer uma cidade de 260 mil habitantes, deixando as 
concessionárias do Grupo com perdas menores do 
que a média do país;

   Em 2020, o volume de água perdido nas concessio-
nárias do Grupo caiu em mais de 6 milhões de me-
tros cúbicos, que equivale a 2.428 piscinas olímpi-
cas. O programa obteve destaque em 2021 no Prêmio 
de Eficiência Operacional em Saneamento Ambiental, 
que faz parte do Prêmio Nacional da Qualidade em 
Saneamento (PNQS);

   Petrópolis ocupa o 1º lugar entre os municípios flu-
minenses e a 7ª posição nacional em relação ao 
índice de perdas, com 24,1% de perdas de água na 
distribuição em 2021;

Eficiência e
segurança hídrica

Energias renováveis

O Grupo Águas do Brasil investe para aumentar a partici-
pação da energia gerada por fontes renováveis para ope-
racionalização de suas atividades. 

   Emissão de 22 mil toneladas de CO2 na atmosfera – 
ou 735.000 árvores plantadas – evitada pela compra 
de energia gerada por fontes renováveis;

   Redução de 856 toneladas de CO2 equivalente emi-
tidas na atmosfera – ou 28.494 árvores plantadas – 
com geração distribuída;

Consumo de energia Grupo Águas do Brasil*

Energias renováveis – Mercado 
livre e geração distribuída

Energia convencional – 
da rede de distribuição

79%21%

* Não inclui Zona Oeste Mais Saneamento.
**  A matriz elétrica brasileira tem 84% de 

participação de energias renováveis.
**  Fontes renováveis consumidas: Fotovoltaica, 

Biogás e hidráulica na GD e hidráulica no ML.

   Montante de energia suficiente para suprir por um 
ano 4.665 residências com consumo médio de 300 
kWh/mês;

   Capacidade de produção de 20.000 MWh/ano em 
modelo de geração distribuída, com fontes como bio-
gás (de aterro sanitário), fotovoltaica e hidráulica;  

   Iniciativa foi estendida para as operações em São 
Paulo com incremento da capacidade de geração 
para 23.500 MWh/ano até o fim de 2022.

Inovação em
esgotamento sanitário

Mais vida em Nova Friburgo

Com os investimentos realizados por nossa concessionária de Nova Friburgo em saneamento nos últimos anos e as 
ações desenvolvidas para a preservação ambiental, o Rio Bengalas, principal cartão postal da cidade, voltou a ter vida. 
Recentemente, diversos animais, como lontras, patos, garças e capivaras têm sido vistos circulando às margens do rio.

Recuperação de habitat

Graças ao Plano de Despoluição das Bacias Hidrográficas de Petrópolis, iniciado por nossa concessionária em 2000, 
quem passa às margens dos rios da cidade pode ver o retorno de carpas, garças, patos e famílias de capivaras.  Após a 
despoluição, com 85% de esgotos urbanos tratados nas 26 unidades de tratamento de esgotos implantadas pela con-
cessionária, esses animais puderam retornar a seu habitat natural.

Presença de cavalos-marinhos

Com o trabalho de expansão do saneamento nas cidades do entorno da laguna de Araruama, houve uma grande me-
lhora na qualidade do corpo hídrico da região, que proporcionou um ambiente com qualidade favorável a adaptação e 
reprodução de cavalos-marinhos, espécie extremamente sensível a variações bruscas de qualidade da água e por isso 
considerada um bioindicador de sanidade ambiental. Além disso, a região retomou o potencial turístico, econômico e 
esportivo graças à melhoria da qualidade da água.
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   1.715.700 análises para o controle operacional e 
da qualidade da água distribuída em 2021, com 
100% de conformidade em relação aos padrões de 
qualidade exigidos pelo Ministério da Saúde; 

% de Conformidade Água Distríbuida % de Conformidade para DBO

*  Em 2021, a meta de qualidade para Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO) nos efluentes era de 98%, alcançando 100%  
de conformidade e mantendo a evolução ao longo dos anos.

99%

2019

100%

20212020

100%

97%

2019

100%

20212020

98%

Qualidade no tratamento
   851.066 análises garantiram o controle qualitati-

vo dos efluentes das estações de tratamento de 
esgoto, com 100% do volume tratado respeitando o 
padrão legal de eficiência de remoção de Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO).

Liderança no Rio de Janeiro

As cidades do estado do Rio de Janeiro que ocupam os três primeiros lugares no ranking 2022 do 
Instituto Trata Brasil têm concessões de saneamento operadas pelo Grupo Águas do Brasil. Niterói 
permanece na primeira colocação estadual entre as 100 maiores cidades brasileiras, seguida por  
Petrópolis e Campos dos Goytacazes. O ranking tem o objetivo de mostrar quais são os desafios que 
o país ainda enfrenta para cumprir com os compromissos nacionais e internacionais em água tratada, 
coleta e tratamento de esgoto.

O Programa GAB+Seguro foi estruturado e implementado em 2021 nas concessionárias,  
com o objetivo de fortalecer a cultura de segurança e promover o comportamento 
seguro e consciente com ferramentas de percepção de riscos.

   Workshops com as lideranças e equipes de Qualidade, Saúde, 
Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade (ação que visa a 
conscientização sobre cultura de segurança organizacional);

   Diagnóstico da cultura de segurança e elaboração de plano de ação (pesquisa para 
diagnosticar a cultura de segurança da organização e traçar ações para evolução);

   Implantação do Programa de Observação Comportamental (ferramenta 
que promove e desenvolve o comportamento seguro na organização);

   Implantação das Regras de Ouro de Segurança (diretrizes de segurança fundamentais 
e inegociáveis para serem adotadas em todas as atividades diariamente);

   Implantação do Programa Falando de Segurança (ferramenta que promove 
o hábito da conversação sobre segurança em todos os setores).

GAB+Seguro
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Sede: Rua Marquês do Paraná, 110. 
Niterói/RJ - CEP 24.030-211.

Em caso de dúvidas sobre este relatório,  
entre em contato pelos canais a seguir. 

E-mail: ragab@grupoaguasdobrasil.com.br 
Telefone: (21) 2729-9200 

www.grupoaguasdobrasil.com.br


