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4 atividades englobando segmentos 

WATER 

RECYCLING & 

WASTE 

RECOVERY 

CONSULTING  

 Water management 

 Water advanced solutions  

 Recycling 

 Hazardous waste 

 On Site and industrial 

solutions 

 Organics   

 No segment with regards to 

the activity size 

 DBO 

 Industrial solutions 

TREATMENT 

SOLUTIONS 

Mais de 150 anos  

de experiência e  

conhecimento 

74 milhoes € 

Investimento  

P&D  
323.000 

Clientes industriais  

e comerciais 

+80.000 
Profissionais 

 

+14.000 milhões 

de  euros cifra global 

de negócios 

92 milhões de pessoas  

Abastecidas,  

10 milhões mediante  

Agua dessalinizada 



O ciclo da agua 

Gerenciamento de bacias 

Captação 

Tratamento de Água 

Transporte e 

armazenagem 

Distribuição e consumo 

Restituição ao meio ambiente 

Efluentes 

ETE 

Lodos 

ETA 

Dessalinização 

Reutilização 

SERVIÇOS 

TECNOLOGIA 

INFRAESTRUTURAS 

Rede de esgoto 

e drenagem pluvial 



Duração de colaboração 

Grau de 
implicação 
Aqualogy 

Consultoria 

Assistência 

técnica, 

desenho e 

execução 

projetos 

Externalização 

gestão ciclo 

integral  da 

agua – O&M 

DBO / BOT 

- 
- 

+ 

+ 

Realização e 

diagnósticos 

hídricos e 

energéticos para 

identificara 

melhoras que 

reduzam custos, 

consumos, etc. 

Suporte no 

desenho e 

implementação 

de melhorias 

que permitam 

atingir os 

objetivos 

Investimento em 

determinados 

ativos a cambio da 

operação e 

manutenção dos 

mesmos durante 

um período 

Externalização 

parcial/total da 

gestão de 

agua e energia 

(manutenção, 

analíticas, etc) 

Modelos de parceria.  
Intra-grupo // cliente externo 
 



DISTRIBUÇÂO ÁGUA SANEAMENTO: TRATAMENTO E 
REUSO 

86 % água consumida pelo cliente final 100 % tratamento águas residuales 

Agua e Saneamento em Barcelona - AGBAR 
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Case 1 
 
Distribuição, consumo e 
melhorias na gestão de perdas 
de agua 
 



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA E NAS GRANDES REGIOES METROPOLITANAS 

O CONSUMO PRINCIPAL DE AGUA É DOMESTICO 

Distribuição e consumo 
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Clientes Consumo 



     

“La vergüenza a precio de 

oro. El primer  barco de 

transporte de agua llegando 

a Barcelona el 14 de mayo 

2008” 

 

Barcelona forced to 

import emergency 

water  

Thirsty Barcelona imports drinking water 

Barcelona plans to 

import water by 

ship 

2007-2008: a última crise hídrica em Barcelona 

http://www.google.co.uk/url?q=http://gatheringofthevibes.com/ny-times-summer-stages/&sa=U&ei=f-LYVPPYH4-zabGygMgM&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGUwWIiXmqDfSgv4atcCe2a4Mlfkw
http://www.google.co.uk/url?q=https://www.oursoil.org/the-guardian-food-security-is-it-time-to-recognise-the-nutritional-value-of-human-waste/&sa=U&ei=GOPYVLrMF8HxaoLNgdgJ&ved=0CDoQ9QEwEg&usg=AFQjCNHbPCNuJRpAJZIKr-cMQP33d5jz-A
http://www.google.co.uk/url?q=http://datacentred.co.uk/datacentred-in-the-financial-times-2/&sa=U&ei=MOTYVMDDDtHWavWEgrgH&ved=0CDIQ9QEwDjgo&usg=AFQjCNGTmbu9eh-W65DEVdw6X8lT53-YOA
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- 18,7% Evolución del agua suministrada. 

Redução da demanda post crise hídrica 
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Reducción de agua suministrada 

Suministro equivalente            42,5 hm3 

  685.000 hab.  

Redução da demanda post crise hídrica 



11,5  hm3 

31,0  hm3 

180.000 habitantes 

505.000 habitantes 
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Redução da demanda post crise hídrica 
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(*) Font: IWA, International Statistics for Water Services 2014 

Gestão da demanda em Barcelona 



REDUÇÂO 
DE 

PERDAS 

GESTAO DE 
VAZAMENTOS 

GESTÂO DE 
PRESSÔES 

RENOVAÇÂO DA 
REDE E 

MEDIDORES 

MANUTENÇÂO E 

AVARIAS  

Eficiência técnica: a gestão das perdas de água 



Eficiência da gestão de perdas em Barcelona 
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Case 2 
 
Tratamento de esgoto e reuso 
de agua 
 



Tipos e Tratamento para Reuso 
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Existem duas maneiras de aplicar o reuso: Indireta e Direta ou Planificada. 

O reuso indireto se leva em conta continuamente quando a água tratada é vertida ao 

meio natural onde posteriormente pode voltar a ser captada e aplicar em novos usos. 

 

 

 

 

 

O reuso direto, mais importante nas zonas costeiras, corresponde ao processo no 

qual a água é tratada diretamente na estação de reuso de água. 

Tratamento 
Meio 

Natural 

Ponto 

de 

Uso 
Captação 

Reuso Tratamento 
Ponto 

de 

Uso 



Depuração 
Evolução da vazão de água tratada desde 1985  
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Case 3 
 
Qualidade ambiental corpos 
hídricos 
 



Controle ambiental médio hidrico 
 

Trajetória extensa na participação 

de assistências técnicas para a 

Administração Ambiental em projetos 

de controle de qualidade da água 

 

RIOS LAGOS / BAIAS RESERVATÓRIOS 

Mais de 500 pontos de controle 
de monitoramento da qualidade 

da água de forma contínua 

Mais de 2.500 estações de 
controle de qualidade das águas, 

coletando amostras 

Mais de 300 pontos de controle 
de qualidade das águas 

subterrâneas 
Mais de 60 substâncias  

contaminantes analisadas na 
água, sedimento e biota 

Mais de 500.000 análises 
realizadas 

Mais de 10.000 determinações 
biológicas realizadas 

Mais de 5.000 campanhas de 
amostragem en campo 

Mais de 270.000 Km2 de bacias 
hidrográficas percorridas 

Mais de 10 grandes projetos de 
vigilância e controle da qualidade das 

águas 
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MEIO INDUSTRIAL MEIO NATURAL LABORATORIO 

SISTEMAS  DE INFORMAÇÂO 

MELHORIAS PARA O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS 

CORPOS HÍDRICOS NOS MUNICÍPIOS NO ENTORNO DA BAÍA DE 

GUANABARA 

Um projeto do PSAM 

Baseado na vistoria industrial e o 
acompanhamento dos Programas de 
Autocontrole do Estado PROCON-
Água e Manifesto de Resíduos. 

Avaliação crítica, consolidação  e 
publicação dos resultados obtidos 
nas campanhas de monitoramento 

dos Corpos Hídricos. 

Análises das amostras geradas nas 
diferentes Etapas no projeto: 

• Efluentes industriais 
• Rios 
• Espelho da agua 

Proposta de modificação dos sistemas PROCON-Água 
e Manifesto de Resíduos e redação de Termos de 

Referencia 



Seleção de controle atividades industrias 
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Vistorias industriais trimestrais 
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232 empresas vistoriadas 

45 coletas de efluentes 

159 notificações sugeridas 



Analise da vazão acumulada 



Acompanhamento monitoramento dos corpos hídricos 

Campanhas de 
monitoramento da 

Bacia  

Campanhas de 
monitoramento do 
Espelho de água 

Acompanhamento 
mensal dos  dados de 
balneabilidade das 
áreas das provas 
olímpicas 



Monitoramento dos corpos hídricos 



Sistemas de informação 



Suporte atividades laboratorio 

150 efluentes industriais analisados dos 

principais poluidores 

Suporte no processo de obtenção da ISO 17025 

35 efluentes para análise de 

O&G em DdC 



OBRIGADO 

Soluções e tecnologias na 
otimização e qualidade do 
setor de agua e saneamento 
 
 


