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Para ler os artigos de seu interesse basta clicar sobre os títulos do índice  

Negócios 

 

Cedae melhora resultados, mas margem Ebitda 

fica abaixo das maiores empresas do setor 

A Cedae publicou o resultado acumulado no ano de 

2017, com uma receita operacional líquida de R$ 3,5 

bilhões, crescimento de 11,5% em relação aos primeiros 

nove meses de 2016. No período, as despesas e custos 

operacionais cresceram 5,7%, atingindo R$ 2,9 bilhões. 

O lucro líquido acumulado da Cedae no ano foi de R$ 

312 milhões, um aumento de 89% em relação aos R$ 

165 milhões dos primeiros nove meses de 2016. A 

geração de caixa da Cedae, medida pelo Ebitda, foi de 

R$ 703 milhões, 28,4% superior ao mesmo período do 

ano passado. (Pág. 2). 

 

Corsan realiza audiência pública para PPP de 

esgotamento sanitário 

A Corsan realizou no último dia 27/11/2017 a audiência 

pública para realização de uma Parceria Público-Privada 

(PPP) visando à universalização da coleta e tratamento 

de esgoto em nove municípios da Região Metropolitana 

de Porto Alegre. (Pág. 3). 

 

Sanepar converte ações em units 

No último dia 22/11/2017 a Sanepar iniciou a 

comercialização na Bolsa de Valores de São Paulo das 

units, que agregam ações ordinárias, com direito a voto, 

e preferenciais, na proporção de uma ordinária para 

quatro preferenciais. (Pág. 3). 

 

Águas de Teresina adianta pagamento de 

outorga 

A concessionária Águas de Teresina, subsidiária do 

grupo Aegea que opera desde o dia 07/07/2017 os 

serviços de água e esgoto da capital do Piauí, realizou o 

pagamento integral da outorga prevista no contrato de 

subconcessão, de R$ 72 milhões. (Pág. 4). 

 

Casa Branca (SP) homologa participantes de 

licitação (Pág. 6). 

Meio Ambiente 

 

ANA apresenta relatório sobre a seca no Brasil 

No último dia 13/11/2017, durante a Conferência do 

Clima (COP23), membros da Agência Nacional das 

Águas (ANA) apresentaram estudos sobre a segurança 

hídrica no Brasil, com foco no período de seca entre 

2010 e 2017. O estudo apontou que, desde 2011, 

grande parte do país passou por precipitações abaixo 

da média histórica. (Pág. 6). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 7) 

Links de interesse (Pág. 8) 

Parcerias e Concessões (Pág. 9) 
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CEDAE MELHORA RESULTADOS, MAS MARGEM EBITDA FICA ABAIXO 

DAS MAIORES EMPRESAS DO SETOR. 

 A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) publicou o resultado acumulado no ano de 2017 

com uma receita operacional líquida de R$ 3,5 bilhões, um crescimento de 11,5% em relação aos 

primeiros nove meses de 2016. No período, as despesas e custos operacionais cresceram 5,7%, 

atingindo R$ 2,9 bilhões. 

 O lucro líquido acumulado da Cedae no ano foi de R$ 312 milhões, um aumento de 89% em relação 

aos R$ 165 milhões dos primeiros nove meses de 2016.  

 A geração de caixa da Cedae, medida pelo Ebitda, foi de R$ 703 milhões, 28,4% superior ao mesmo 

período do ano passado. Como apresentado anteriormente no Relatório Executivo Saneamento, a 

margem Ebitda das companhias pode ser dividida em três grupos, com Sanepar, Copasa e Iguá, entre 

30% e 40%, Sabesp ultrapassando a casa dos 40% e Aegea com margem superior a 50%. Já a margem 

Ebitda da Cedae aumentou 4 pontos percentuais, para 20,2%, patamar inferior à margem de outras 

companhias estaduais e privadas. A relação dívida/Ebitda foi reduzida, de 2,1 para 1,4. 

Quadro 1 – Cedae: resultados financeiros  
3T 2017 3T 2016 Var. 

Receita Operacional Líquida  R$   3.484   R$   3.124  11,50% 

Despesas e Custos Operacionais  R$   2.989   R$   2.828  5,70% 

Resultado Financeiro Líquido  R$         33   R$         13  150,40% 

Lucro Líquido  R$      312   R$      165  89,00% 

EBITDA  R$      703   R$      508  38,40% 

Margem EBITDA (%) 20,2% 16,2% 4 p.p. 

Dívida Líquida / EBITDA            1,40             2,10  -33,30% 

Fonte: Cedae 

 

CORSAN REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PPP DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

 A Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan) realizou no último dia 27/11/2017 a audiência 

pública para realização de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a universalização da coleta e 

tratamento de esgoto em nove municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. 

 O contrato de 35 anos para a concessão tem um valor estimado em R$ 9,4 bilhões, com base nas 

contraprestações oferecidas à concessionária no período. O investimento total previsto é de R$ 1,85 

bilhão para ampliação do atendimento de coleta e tratamento de esgoto, bem como substituição do 

parque de hidrômetros e outras medidas necessárias para a gestão comercial. 

 O projeto prevê a universalização da coleta e tratamento de esgoto em um período de 11 anos e se 

dará na forma de licitação internacional. 

 A remuneração do concessionário será por meio de uma contraprestação com duas parcelas, uma 

fixa e outra variável. A parcela fixa dependerá do estágio de maturidade do projeto e atingirá R$ 77 

milhões por ano a partir de 2027, enquanto a parcela variável dependerá do volume de esgoto 
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faturado, de acordo com o melhor lance. A estimativa inicial apresentada no plano de negócios é de 

R$ 2,97/m³. 

 

Quadro 2 – Municípios incluídos na parceria da Corsan: dados operacionais 

Município População Cobertura 
de água 

Coleta de 
esgoto 

Tratamento 
de esgoto 

Perdas na 
distribuição 

Alvorada 206.561 100% 19,20% 16,11% 21,96% 

Cachoeirinha 125.975 100% 51,78% 51,78% 19,24% 

Canoas 341.343 100% 25,91% 25,51% 46,30% 

Eldorado do Sul 33.895 80% 0,00% 0,00% 51,91% 

Esteio 83.868 100% 4,82% 3,04% 7,17% 

Gravataí 259.304 86% 26,83% 15,82% 52,31% 

Guaíba 96.803 100% 4,03% 4,37% 38,28% 

Sapucaia do Sul 137.841 100% 4,80% 3,57% 46,21% 

Viamão 236.777 98% 1,50% 0,00% 43,85% 

Total 1.522.367     

Fonte: SNIS 2015 
 

SANEPAR CONVERTE AÇÕES EM UNITS 

 No último dia 22/11/2017 a Sanepar iniciou a comercialização na Bolsa de Valores de São Paulo das 

units, que agregam ações ordinárias, com direito a voto, e preferenciais, na proporção de uma 

ordinária para quatro preferenciais. 

 A criação das units tem como objetivo aumentar a liquidez das ações da companhia, ao mesmo tempo 

possibilitando ao Governo do Estado do Paraná de se desfazer do excesso de ações. O governo 

controla 90% do capital votante, e poderia reduzir esse montante a 60%, com o aumento de liquidez 

das ações. 

 A Sanepar informou que 62,5% das ações preferenciais foram convertidas em units após o primeiro 

prazo, de 24/11/2017. 

 

ÁGUAS DE TERESINA ADIANTA PAGAMENTO DE OUTORGA 

 A concessionária Águas de Teresina, subsidiária do grupo Aegea, que opera desde o dia 07/07/2017 

os serviços de água e esgoto da capital do Piauí, realizou pagamento da outorga prevista no contrato 

de subconcessão, no valor de R$ 72 milhões. 

 Segundo a companhia, nos quatro meses de operação, foram investidos R$ 212 milhões nos sistemas 

de água e esgoto de Teresina. O investimento total previsto no contrato de 30 anos é de R$ 1,7 bilhão, 

com o objetivo de atingir a meta de coleta e tratamento de esgoto de 90%. 

 

CASA BRANCA (SP) HOMOGOLA CONSÓRCIO PARA LICITAÇÃO 

 O município de Casa Branca (SP) recebeu uma proposta para a concessão dos serviços de água e 

esgoto do município. O "Consórcio de Águas de Casa Branca", formado pelas empresas Terracom 
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Construções Ltda. e Perenge Engenharia e Concessões Ltda., teve sua participação homologada no 

processo, que agora deve seguir com a abertura da proposta técnica e comercial. 

 

Quadro 3 – Casa branca: indicadores operacionais 

População Atendimento de água Perdas de água Coleta de esgoto Tratamento de esgoto 

24.438 99,00% 17,23% 99,18% 99,18% 

Fonte: SNIS 

  

EVENTO DEBATE NOVOS MODELOS PARA PROJETOS DE SANEAMENTO 

 O Brasil apresenta situação deficiente na área de saneamento básico. No país, 100 milhões de pessoas 

(metade da população) não conta com coleta de esgoto. Para piorar, da água que é tratada para 

consumo, 37% é perdida. 

 O nível de investimento no setor de saneamento básico nos últimos anos esteve aquém do necessário 

para garantir a universalização dos serviços até 2033, meta estipulada no Plano Nacional de 

Saneamento Básico (Plansab). Outro fator relevante é de que metade das obras do PAC em 

saneamento está em situação inadequada. Essa situação é agravada pela crise fiscal de entes públicos, 

Estados e municípios, cada vez com maiores dificuldades para investir.  

 Diante deste cenário, o aumento da participação privada é um dos elementos para o desenvolvimento 

do setor. Atualmente, a participação privada é de apenas 6% do mercado de água e 12% no mercado 

de esgoto. Nos últimos anos, foram implementados diversos modelos de prestação de serviços para 

cerca de 250 municípios que já contam com prestadores privados: concessões, parcerias público 

privadas, locações de ativos e subconcessões. 

 No dia 28/11/2017, o sócio da GO Associados, Pedro Scazufca, participou do “II Fórum Concessões 

em Saneamento: Investimentos, nova modelagem e riscos”. O evento, em sua segunda edição, reuniu 

executivos ligados ao saneamento para debater os temas relacionados à modelagem de projetos e 

aumento do investimento privado no setor.  

 

PNQS PREMIA BOA GESTÃO NO SANEAMENTO BÁSICO 

 Na última semana o do Prêmio Nacional da Qualidade no Saneamento chegou em sua 21ª. O prêmio 

se baseia em critérios semelhantes aos do Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA) e tem 

como objetivo boas práticas de gestão nas companhias de água e esgoto. 

 A inovação na edição de 2017 do PNQS foi a premiação específica para o Gerenciamento das Perdas 

nos sistemas de abastecimento de Água no Brasil. Reside aí, sem nenhuma dúvida, um dos potenciais 

para a melhoria da gestão, redução de custos e aumento da sustentabilidade dos recursos hídricos e 

das nossas operadoras de água e de esgotos. 

 Os premiados no Prêmio de Eficiência Operacional em Saneamento (PEOS) foram: 

 DESO – Redução de Perdas Reais na Rede de Distribuição 

 Sabesp UGR Cotia/Poá – Vazamento Zero 

 Sabesp MN – Gestão Compartilhada de Perdas – Integração e Sinergia 

 Sanepar URTO – Implantação de Zona de Baixa Distribuição de Água no sistema Terra Roxa 

 Em inovação e gestão em saneamento, dentre 10 finalistas, cinco foram premiadas: 
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 Sabesp MN (Subgrupo Apoio) – Fiscal Total 

 Sabesp MO (Subgrupo Esgotos e Efluentes Industriais) – GEAR – Gestão de Esgotamento com 

Atitude e Responsabilidade 

 Sabesp PR – (Subgrupo Apoio) Gestão Integrada do Processo de Fiscalização Regulatória 

 Sabesp MN (Subgrupo Clientes) – Plano de Gestão do Relacionamento 

 Sabesp MN (Subgrupo Água) – Programa Asfalto Rápido 

 A premiação mais esperada foi para os prêmios que representam a manutenção da qualidade e o 

avanço permanente para a aplicação dos critérios da gestão com qualidade. 

 Nível IV – Troféu Quíron Diamante 

 Sabesp – Diretoria Metropolitana 

 Nível IV Plus – Troféu Quíron Rubi 

 Sabesp – Unidade de Negócio Leste 

 Sabesp – Unidade de Negócio Oeste 
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ANA APRESENTA RELATÓRIO SOBRE A SECA NO BRASIL 

 No último dia 13/11/2017, durante a Conferência do Clima (COP23), membros da Agência Nacional 

das Águas (ANA) apresentaram estudos sobre a segurança hídrica no Brasil, com foco no período de 

seca entre 2010 e 2017. O estudo apontou que, desde 2011, grande parte do país passou por 

precipitações abaixo da média histórica, com alguns focos de chuva, conforme Quadro 4.  

Quadro 4 – Brasil: anomalia de precipitação 2010-2016 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 
 

 Cinco regiões foram destacadas: Sistema Cantareira, na Grande São Paulo, Rio São Francisco, Nordeste 

como um todo, Distrito Federal e rio Tocantins. O Quadro 5 apresenta estes estudos de caso 

individuais, que ainda estão causando danos à população. Nas últimas semanas, o reservatório do 

Castanhão (CE) atingiu o volume morto, enquanto o Distrito Federal passa pelo primeiro rodízio de 

abastecimento de sua história. 

 A presença de anomalias de precipitações, especialmente com secas prolongadas como ocorrido em 

diversas regiões do país, apresentam um maior desafio para a gestão de recursos hídricos, que deve 

levar em conta o risco de desabastecimento plurianual, de forma a garantir a segurança hídrica da 

população. 
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Quadro 5 – Evolução de capacidade armazenada 
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AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

Próximos Eventos 

 
Eventos Futuros 
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 LINKS DE INTERESSE 

LINKS DE INTERESSE 

 “Licitação Água e Esgoto”, Rádio Difusora Casa Branca, 20/11/2017 - 

http://radiodifusoracasabranca.com.br/noticias/geral-2/20-11-2017/licitacao-agua-e-esgoto 

 “Casa Branca avança com sua concessão de saneamento básico”, PPP Brasil, 27/11/2017 - 

http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/casa-branca-avanç-com-sua-concessão-de-

saneamento-básico 

 “Parceria Corsan” - http://parceriacorsan.com.br 

 “Fato relevante – Units”, Sanepar, 20/11/2017 - 

http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/investidoresarquivos/fatorelevante-

20112017-adesaoaproximadade625.pdf 

 “Sanepar estreia units na bolsa nesta quarta-feira; confira o que muda para o investidor”, infoMoney, 

22/11/2017 - http://www.infomoney.com.br/sanepar/noticia/7102054/sanepar-estreia-units-bolsa-

nesta-quarta-feira-confira-que-muda 

 “Vamos converter nossas ações da Sanepar em units e recomendamos que façam o mesmo, diz XP 

Gestão”, InfoMoney, 16/11/2017 - http://www.infomoney.com.br/sanepar/noticia/7086533/vamos-

converter-nossas-acoes-sanepar-units-recomendamos-que-facam-mesmo 

 “Water Secutiryl”, Agência Nacional das Águas, 13/11/2017 - http://www.espacobrasil.gov.br/wp-

content/uploads/2017/11/1-Water-Security.pdf  
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http://www.infomoney.com.br/sanepar/noticia/7086533/vamos-converter-nossas-acoes-sanepar-units-recomendamos-que-facam-mesmo
http://www.espacobrasil.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/1-Water-Security.pdf
http://www.espacobrasil.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/1-Water-Security.pdf


 

10 
 

 PARCERIAS E CONCESSÕES 

PARCERIAS E CONCESSÕES EM SANEAMENTO 

Modalidade UF Município Objeto Status Acompanhamento 

Concessão 
Comum 

SP Ubatuba Água e esgoto 4. Suspenso Fevereiro/2017 - Suspenso 

Concessão 
Comum 

SP Mirandópolis Água e esgoto 4. Suspenso Fevereiro/2017 - Suspenso 

Concessão 
Comum 

RS Erechim Água e esgoto 4. Suspenso Fevereiro/2017 - Suspenso 

Concessão 
Comum 

PR Palmeira Saneamento e 
Res. sólidos 

4. Suspenso Fevereiro/2016 – Suspenso 

Concessão 
Comum 

PA Marabá Água e esgoto 4. Suspenso Janeiro/2014 - Audiência Pública suspensa 

Concessão 
Comum 

SP Marília Água e esgoto 4. Suspenso Novembro/2016 – Processo suspenso pelo 
Tribunal e Justiça do Estado. 

Concessão 
Comum 

SC Caçador Água e esgoto 3. Licitação Agosto/2016 – Três empresas entregaram 
propostas e foram homologadas. 

Concessão 
Comum 

MG Montes 
Claros 

Água e esgoto 4. Suspenso Dezembro/2015 - Licitação suspensa pelo 
TCEMG (ausência de planejamento básico) 

Concessão 
Comum 

ES São Mateus Água e esgoto 4. Suspenso Junho/2016 – Licitação suspensa pela 
justiça, em fase de defesa. 

Concessão 
Comum 

SP Artur 
Nogueira 

Água e esgoto 4. Suspenso Junho/2016 – Suspenso 

Concessão 
Comum 

SC Bombinhas Água e esgoto 4. Suspenso Março/2016 – Suspenso 

PPP ES Vila Velha Esgoto 3. Licitação Novembro/2016 – Aegea declarada 
vencedora da licitação. 

Concessão MG Ubá Água e esgoto 3. Licitação Julho/2016 – Propostas entregues. 
Licitação suspensa sem habilitação dos 

licitantes. 

Concessão SP Serrana Água e Esgoto 3. Licitação Setembro/2016 – Republicação do edital 
após suspensão pelo TCE. Novo prazo para 

apresentar propostas: 07/11/2016 

Concessão 
Comum 

MT Porto Alegre 
do Norte 

Água e esgoto 3. Licitação Setembro/2015 - Determinado prazo para 
submissão de propostas 

Concessão 
Comum 

SP Conchal Água e esgoto 3. Licitação Março/2016 – Audiência pública realizada  

PPP BA Feira de 
Santana 

Água 2. Projeto Janeiro/2016 - Governador já anunciou que 
pretende fazer uma PPP para 

abastecimento de água na cidade 

Concessão 
Comum 

ES Lagarto Água e esgoto 2. Projeto Dezembro/2015 - Câmara aprovou o PL 
para concessão do Saneamento 

Concessão 
Comum 

BA Itabuna Água e esgoto 2. Projeto Junho/2016 – Prefeito apresentou o 
projeto na cidade 

PPP GO Goiás Esgoto 2. Projeto Fevereiro/2014 - Saneago anuncia PMI 
para projeto de esgoto em 10 municípios 

do Entorno do Distrito Federal 

Concessão 
Comum 

SP Mogi Mirim Água e Esgoto 2. Projeto Março/2016 – Audiência pública realizada 

Concessão 
Comum 

SC Corupá Água e esgoto 2. Projeto Fevereiro/2016 - Audiência pública 
realizada 
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A definir SP Guarujá Água e esgoto 1. Estudos Junho/2017 – PMI publicado pela 
prefeitura 

PPP ES Cariacica e 
Viana 

Esgoto 1. Estudos Março/2017 – EBP realizou estudos para 
PPP nas cidades do ES 

PPP ES Guarapari e 
Fundão 

Esgoto 1. Estudos Março/2017 – EBP realizou estudos para 
PPP nas cidades do ES 

A definir SC Itaiópolis Água e esgoto 1. Estudos Setembro/2017 – Aviso de PMI para 
estudos de concessão de serviços de água 
e esgoto. Propostas devem ser entregues 

até 27/10/2016. 

PPP MG Caxambu Água e esgoto 1. Estudos Maio/2016 - Aviso de PMI 

PPP RJ Mangaratiba Esgoto 1. Estudos Julho/2016 – Prazo para PMI adiado para 
20/07/2016 

PPP RO Porto Velho Esgoto 1. Estudos Maio/2016 - Aviso de PMI; Prazo para 
inscrição: 30/05 

PPP PA Canaã de 
Carajás 

Água e esgoto 1. Estudos Junho/2015 - Edital de Procedimento de 
Manifestação de Interesse 

Concessão 
ou PPP 

RJ Rio de 
Janeiro 

Esgoto 1. Estudos Julho/2016 - Estruturadora Brasileira de 
projetos está avaliando dois projetos, 

incluindo 16 municípios na Baixada 
Fluminense e 6 municípios no Leste 

Fluminense 

PPP RS Erechim Água e esgoto 1. Estudos Dezembro/2015 - Aviso de autorização de 
PMI 

Concessão 
Comum 

SC Navegantes Água e esgoto 1. Estudos Fevereiro/2015 – Prefeitura anuncia que 
realizará concessão de água e esgoto 

Concessão 
ou PPP 

RJ Natividade Esgoto 1. Estudos Agosto/2016 – Prefeitura anuncia PMI para 
estudo de viabilidade da concessão ou PPP 

para esgotamento sanitário. 

Concessão SP Iracemápolis Água e Esgoto 1. Estudos Junho/2016 – Prefeitura anunciou estudos 
para concessão dos serviços de água e 

esgoto. 
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 RELATÓRIO EXECUTIVO SANEAMENTO DA GO ASSOCIADOS 

A GO Associados adota as melhores práticas e conceitos provenientes de diferentes áreas do conhecimento para 

propor soluções e parcerias para instituições público e privadas, mediante abordagem multidisciplinar. 

 

Com periodicidade semanal, o Relatório Executivo traz notícias exclusivas e relevantes do setor, além dos 

principais indicadores e uma agenda bianual com os eventos mais importantes. 

 

EXPERIÊNCIA E EXCELÊNCIA NA ÁREA DE SANEAMENTO 
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