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Na cidade de Campinas, a SANASA (Sociedade de Abastecimento de Água e 
Saneamento) possui uma grande importância para a manutenção da qualidade de vida da 
população campineira. A empresa possui contribuição privada e pública e é responsável por 
todo o ciclo de utilização da água, envolvendo captação, distribuição e tratamento de esgoto.  

Desde de 2012, a empresa se reestruturou internamente observando pontos não 
trabalhados antes e pensando sobre sua integridade. A partir desse momento, passou a se 
envolver cada vez mais com a sustentabilidade sendo que isso resultou no seu íntimo 
relacionamento com a ONU e, mais especificamente, com as ODS. 

Em 2013, sua ligação com as ODS se firmou por meio da elaboração de uma estratégia 
voltada para a temática da sustentabilidade. Dentre suas metas está a redução de perda de 
água, ampliação da rede de esgoto e abastecimento de áreas não abastecidas.  

Dentro da estratégia financeira, estão contidos investimentos externos e internos para a 
realização dos projetos sustentáveis e no total foram investidos cerca de 1 bilhão de reais nos 
objetivos estratégicos mencionados. O controle financeiro adequado e a análise cuidadosa de 
seus impactos resultou em um investimento direcionado e organizado o qual gerou muitos 
resultados positivos. 

Aliado a SANASA, o Brasilian Water Research Center também desenvolve atividades 
sustentáveis com a temática “água”. O centro de pesquisa possui um grande auxílio da 
UNICAMP e da FAPESP e tem como objetivo se envolver cada vez mais com outras 
instituições privadas, públicas, nacionais e internacionais.  

A organização possui uma estrutura bem fundamentada e tem como alguns de seus 
objetivos garantir e coordenar pesquisas multidisciplinares sobre o assunto da água e 
desenvolver e aplicar tecnologias e políticas voltadas para a temática de água.  

Tendo em vista os projetos desenvolvidos atualmente e os objetivos tanto da SANASA 
quanto do BWRC (Brasilian Water Research Center), o projeto HIDS deve estar aberto a firmar 
possíveis parcerias com esses agentes. Devido a proximidade com a UNICAMP e o 
relacionamento já firmado com a universidade, a possibilidade de trabalho em conjunto é muito 
grande e proveitosa para ambos os lados. O projeto HIDS também deve fazer uso dessas 
parcerias para abrir portas para outras possibilidades de parcerias que podem ser firmadas 
tanto com organizações privadas quanto centro de pesquisa.  


