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 Uma  das maiores prestadoras de serviços de água e 
esgoto do mundo com base no número de clientes

 Fornecemos água para 24,7 milhões de pessoas, e 
prestamos serviços de esgoto para 21,2 milhões de 
habitantes

 Vendemos água tratada no atacado para 5 municípios 
(3,0 milhões de pessoas) 

 Monopólio natural, baixo risco de crédito

 Atendemos a Cidade de São Paulo e outros 365 dos 645 
municípios do Estado 

 Nossa área de atuação cobre cerca de 66% da 
população urbana do Estado 

 A Região Metropolitana de São Paulo* – RMSP é 
responsável por 70% das nossas receitas de vendas e 
serviços prestados 

Principais Indicadores Operacionais(¹)Visão geral sobre a Companhia

(1) Data base 31/12/2016

(2) Esgoto tratado como percentual do esgoto coletado

São Paulo
Sistemas Regionais

RMSP
*A Região Metropolitana que consideramos nesta estimativa inclui 8 municípios fora da

área legal da Região Metropolitana de São Paulo e representa os municípios servidos

pela Diretoria Metropolitana da Companhia.

Água Esgoto

Ligações (milhões)  8,7 7,1

Cobertura (%) 100 87

Tratamento (%) 100 79(²)

Volume faturado(milhões m³) 1.990,3 1.552,2
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Uma das maiores companhias de água e esgoto do mundo...



...com alto nível de Governança Corporativa

 Somos uma sociedade de economia mista, com o controle exercido pelo Estado de São 
Paulo e uma participação significativa de capital privado

 A regulamentação atual estabelece que o Estado de São Paulo deve possuir no mínimo 50% 
+1 das ações com direito a voto da Sabesp

 Atualmente o Estado de São Paulo detém 50,3% das ações

 100% ações ordinárias

 Valor de Mercado R$ 19,7 bilhões (Dezembro/2016)

(¹) Dezembro/2016

Controle Acionário % (¹)
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Evolução das ligações de água (milhões) Ligações projetadas de água (mil)

 Adicionar 1,0 milhão de ligações de água até 2022

 Adicionar 1,3 milhão de ligações de esgoto até 2022

 Coleta: 93% até 2021

 Tratamento: 83% até 2021

Ligações projetadas de esgoto (mil)Evolução das ligações de esgoto (milhões)
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Evolução das operações – água e esgoto



Receita Líquida (R$ milhões) 

EBITDA Ajustado (R$ milhões) 

Lucro Líquido (R$ milhões)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dividendos 

declarados (R$)
2,00 2,54 2,35 0,78 0,37 0,22 1,20

Pay Out %
27,9 47,3 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9

Ações

existentes 

(milhões)
227,8 227,8 227,8 683,5 683,5 683,5 683,5

Dividendos/Pay Out

EBITDA Ajustado – últimos 12 meses      Margem EBTIDA Ajustado – últimos 12 meses      Margem EBITDA Ajustado sem Construção – últimos 12 meses
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Resultados consistentes

* Esta margem adicional é relativa ao trabalho executado pela Companhia sobre os contratos de construção, a qual é 
adicionada, ao referido custo de construção, resultando na receita de construção

*



A Gestão de Energia Elétrica na Sabesp



ELEVAÇÃO DE 
ÁGUA
66%

TRATAMENTO DE 
ÁGUA
16%

TRATAMENTO 
DE ESGOTO

11%

ELEVAÇÃO DE 
ESGOTO

6%

SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS

1%

Consumo por Processo

Caraterização do Consumo de Energia Elétrica na Sabesp

Mercado Cativo
127
51%

Mercado Livre  (En. 
Convencional)

108
43%

Mercado Livre (En. 
Incentivada)

14
6%

Consumos por Mercado 

(Total 2016= 250 MWmédios)



Ações para Promoção da Melhoria Operacional

Promover a melhoria 
operacional para 

otimizar os resultados 
da Sabesp

Projetos de 
eficiência energética 
para otimização do 

consumo                    
(Ex.: resetorização; 

substituição de 
equipamentos, aquisição 

eficiente, etc)

Gestão de informações (consumos, 

gastos, contratos, impostos, etc)

Redução dos Gastos 
com Energia Elétrica 

(Aquisição e gestão de 
energia no mercado livre; 

redução de gastos com 
penalidades)

Aproveitamento dos potenciais 
de geração de energia elétrica 

(Fotovoltaico, micro turbina, PCH)



Redução dos Gastos com Energia Elétrica

Mercado Livre
(ACL - Ambiente de Contratação Livre)

Mercado Cativo
(ACR - Ambiente de Contratação Regulado)

Gasto específico - 2016 R$ 342 / MWh R$ 486 / MWh

Nº de
Unidades Consumidoras (UCs)

Energia Convencional - 13 UCs
6.942 Ucs

Energia Incentivada - 23 Ucs
Fonte: Sistema GEL

Menores custos de energia no ACL em relação ao ACR

Mercado 
Cativo

581
63%

Mercado Livre  (En. 
Convencional)

303
33%

Mercado Livre 
(En. Incentivada)

37
4%

Gastos por Mercado (R$ mi)

(Total 2016= R$ 921 milhões)

Mercado 
Cativo

127
51%

Mercado Livre  
(En. Convencional)

108
43%

Mercado Livre 
(En. Incentivada)

14
6%

Consumos por Mercado 

(Total 2016= 250 MWmédios)



A estratégia de migração/permanência no ACL ou retorno ao ACR está sujeita a
elevado grau de incerteza, acentuada pelo prazo de retorno de 5 anos assegurado
por lei. O resultado histórico demonstra que a Sabesp tem obtido êxito ao longo dos
anos, justificando a manutenção da estratégia.
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Redução dos Gastos com Energia Elétrica



Redução do Consumo de Energia Elétrica – Aquisição com Eficiência
Analisando o custo global do ciclo de vida de uma instalação de bombeamento,
verificamos que o gasto com energia é muito superior ao custo de aquisição

O Capex (capital expenditure) é muito superior ao Opex (operational expenditure),
portanto, existe razoabilidade em se analisar o conjunto CAPEX+OPEX no momento de
aquisição através do processo licitatório, com isso é possível encontrar o ponto ótimo entre
custo do desenvolvimento tecnológico x desempenho, ou seja, o máximo rendimento do
conjunto moto-bomba x máxima economia energética. O mercado precisa estar
preparado para execução dos testes que comprovem a eficiência propostas.

Energia: 85%

Aquisição: 5%

Manutenção:10%

CUSTO GLOBAL CICLO DE VIDA 



Indicadores do SNIS apontam que o setor de saneamento ambiental tem
um grande potencial de economia de energia elétrica.

O Ministério das Cidades estima que o potencial para redução do consumo
de energia é superior a 35% (4,7 TWh em 12,74 TWh).

Considerando que o consumo de energia elétrica na Sabesp, para o produto
água é de cerca de 82%, desenvolvemos o projeto para avaliação do
desempenho energético das instalações de bombeamento de água com
base no indicador formulado pela IWA – International Water Association:

“Quantidade média de energia gasta para elevar 1 metro cúbico de
água a 100 m de altura por meio de instalações de
bombeamento”.

Projetos de eficiência energética – Diagnóstico da Eficiência no 
Bombeamento de água
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Projetos de eficiência energética – Diagnóstico da Eficiência no 
Bombeamento de água – Esquema geral dos trabalhos de medição

Aplicação do Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance - PIMVP,
elaborado pela EVO – Efficiency Valuation Organization:



Qualidade do serviço Valores de referência  
𝒌𝑾𝒉/𝒎³

𝟏𝟎𝟎𝒎
Eficiências médias de referência

Boa 0,27 a 0,40 Acima de 68%

Mediana 0,40 a 0,54 50% a 68%

Insatisfatória Acima de 0,54 Abaixo de 50%

Referência: ERSAR (Portugal)

Qualidade do serviço
Valores de referência  

𝒌𝑾𝒉/𝒎³

𝟏𝟎𝟎𝒎

Eficiências médias de 

referência

Quantidade de estações 

elevatórias avaliadas na 

Sabesp (classificadas por 

qualidade de serviço)

Boa 0,27 a 0,40 Acima de 68% 14

Mediana 0,40 a 0,54 50% a 68% 13

Insatisfatória Acima de 0,54 Abaixo de 50% 11

A tabela abaixo apresenta um resumo dos resultados das avaliações obtidos, a partir das
medições realizadas em campo, para 38 dos maiores sistemas de bombeamento, que
representam 47% da energia elétrica consumida no processo água da Sabesp. Os recalques
classificados como insatisfatório, representam 3,4% do consumo no produto água:

Projetos de eficiência energética – Diagnóstico da Eficiência no 
Bombeamento de água – Critério de Classificação



Sistema composto por três elevatórias:
Pouso Alegre I - Capta agua no ribeirão Pouso Alegre, recalca para a elevatória Pouso Alegre II;
Pouso Alegre II - Elevatória recalca para a elevatória Pouso Alegre III;
Pouso Alegre III - Elevatória recalca para a ETA Franca. 

Vazão média do sistema: 214 l/s 

Representa 20% do volume produzido em Franca

Resultados obtidos:
•Redução da demanda em 14,9%; 
•Redução do consumo de energia em 17,4%;
•Economia mensal obtida de R$ 31.980,00 → 13,6 %
•Sistema novo com capacidade de vazão ampliada para 260 l/s;

Ações tomadas: 
•Troca de conjuntos moto-bombas;
•Instalações de inversores em todos os grupos.

Sistema Pouso Alegre – FRANCA – Projeto PEE CPFL em 2015



PCH Guaraú

PCH Cascata

Aproveitamento potencial de geração de energia



PCH Guaraú: Capacidade Nominal: 4,1 MW 

Aproveitamento potencial de geração de energia



Aproveitamento potencial de geração de energia

PCH Cascata: Capacidade Nominal: 2,9 MW 



Aproveitamento potencial de geração de energia



Microturbina hidrogeradora de energia elétrica instalada em rede

O hidrogerador é um

equipamento que faz uso da

energia hidráulica da rede de

distribuição de energia

elétrica, e desta forma, pode

suprir a necessidade de

energia dos equipamentos e

instrumentos instalados em

nossa rede de água que hoje

são alimentados por baterias.
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