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RELATÓRIO 

EXECUTIVO 

23 de janeiro de 2018 SANEAMENTO   

 

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

Regulação 

 

Arsesp publica nota técnica preliminar da 

revisão final da Sabesp  

A agência reguladora Arsesp publicou na última semana 

a proposta de metodologia da etapa final da 2ª revisão 

tarifária da Sabesp. A revisão foi dividida em duas 

etapas, a primeira das quais foi realizada em 2017, que 

determinou o preço de equilíbrio P0 preliminar e esta 

segunda etapa definirá o preço de equilíbrio definitivo. 

(Pág. 2). 

 

Arsesp estuda ligação simultânea de água e 

esgoto 

A Arsesp publicou no último dia 18/12/2017 a chamada 

para a consulta pública 03/2017, com o objetivo de 

colher contribuições e manifestações que irão subsidiar 

a deliberação a ser aprovada pela diretoria da agência 

que dispõe sobre interligação simultânea do serviço de 

água e esgotamento sanitário. A nota técnica informa 

que 2,84% das residências com ligação de água da 

Sabesp estão em áreas nas quais existe rede de 

esgotamento sanitário, mas os usuários não estão 

ligados a estas redes. (Pág. 2). 

 

Estudo da Fipe embasa taxa de lixo em São 

Caetano do Sul (SP)  

Um estudo apresentado pela Fipe embasou a 

metodologia para o cálculo da Taxa de Coleta, Remoção 

e Destinação Final de Resíduos Sólidos no município de 

São Caetano do Sul (SP).  

As conclusões do estudo foram de que existe uma 

relação direta entre área do terreno e área construída 

com a geração de resíduos sólidos, além de as 

residências enquadradas na tarifa social de água e 

esgoto apresentarem uma geração de resíduos inferior 

à das residências de mais alta renda. (Pág. 4). 

Negócios 

 

Corsan apresenta proposta para a prefeitura de 

Erechim  

O prefeito de Erechim recebeu no dia 15/01/2018 o 

diretor-presidente da Corsan, que apresentou uma 

proposta para a manutenção da operação dos serviços 

de água e esgoto no município de Erechim. Os serviços 

são objeto de uma concorrência pública para 

concessão, suspensa no último dia 12/01/2018. (Pág. 

5). 

 

Tereseina (PI) estuda PPP de resíduos sólidos 

O prefeito de Teresina se reuniu no último dia 

17/01/2018 com representantes da Caixa Econômica 

Federal e do Ministério do Planejamento, com o 

objetivo de discutir uma proposta de parceria público-

privada para o serviço de resíduos sólidos, no âmbito do 

Programa de Apoio às Concessões Municipais do 

governo federal. (Pág. 5). 
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ARSESP PUBLICA NOTA TÉCNICA PRELIMINAR DA  

REVISÃO FINAL DA SABESP 

 

 A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) publicou na última 

semana a proposta de metodologia da etapa final da 2ª revisão tarifária da Sabesp. A revisão foi 

dividida em duas etapas, a primeira das quais foi realizada em 2017, que determinou o preço de 

equilíbrio P0 preliminar. A segunda etapa definirá o preço de equilíbrio definitivo. 

 A segunda etapa do processo de revisão tarifária tem como objetivos: 

 Revisar a metodologia apresentada na primeira etapa; 

 Diagnosticar a situação econômico e financeira da Sabesp ao longo do ciclo encerrado em 

abril/2017, incluindo efeitos da crise hídrica e tarifa de contingência; 

 Determinação do Fator X, que avalia os ganhos de eficiência a serem compartilhados com os 

usuários; 

 Desenvolvimento do índice Geral de Qualidade (Fator Q), que será considerado no ajuste 

tarifário; 

 Apresentação da Base de Ativos Regulatória definitiva; e 

 Fixação da parcela da receita a ser investida em pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

 O Quadro 1 apresenta o processo de atualização tarifária ao longo do ciclo tarifário, incluindo o Fator 

X e o Fator Q. 

Quadro 1 – Revisão 

 
Fonte: Arsesp 

 

 Para a definição do fator de qualidade (Fator Q), são propostos quatro indicadores:  

i. Índices de ligações factíveis de esgoto 

ii. Prazo para reposição de pavimento de reparos de vazamentos visíveis e execução de novas 

ligações 

iii. Índice de reclamações de usuários relacionadas à falta de água e baixa pressão 

iv. Índice de vazamentos visíveis por extensão de rede 

 A proposta de metodologia apresentada pela Sabesp para a etapa final do processo de revisão 

tarifário se encontra em consulta pública até as 18 horas do dia 05/02/2018. 



 

3 
 

 REGULAÇÃO 

Quadro 2 – Cronograma da segunda etapa da 2ª Revisão Ordinária da Sabesp 

 
Fonte: Arsesp 

 

ARSESP ESTUDA LIGAÇÃO SIMULTÂNEA DE ÁGUA E ESGOTO 

 

 A Arsesp publicou no último dia 18/12/2017 a chamada para a consulta pública 03/2017, com o 

objetivo de colher contribuições e manifestações que irão subsidiar a deliberação a ser aprovada pela 

diretoria da agência, que dispõe sobre interligação simultânea do serviço de água e esgotamento 

sanitário. 

 A Nota Técnica 39/2017 apresenta a problemática de que 2,84% das residências com ligação de água 

da Sabesp estão em áreas nas quais existe rede de esgotamento sanitário, mas os usuários não estão 

ligados a estas redes. 

 A não ligação de usuários a redes de esgoto é prejudicial do ponto de vista ambiental, porque gera 

descarte inadequado de esgoto, poluindo corpos de água e o lençol freático. Do ponto de vista do 

equilíbrio econômico e financeiro das companhias de água e esgoto, o investimento na instalação das 

redes é feito com o objetivo de atender toda a população da região coberta, e deve, da mesma forma, 

ser remunerado por toda essa população.  

 A não adesão de usuários à rede de esgoto tem sido discutida em várias concessões de água e esgoto. 

Um caso de sucesso é Blumenau, onde a taxa de adesão à rede de esgoto subiu consideravelmente 

após a criação de tarifa de disponibilidade, sistema em que o usuário deve pagar a conta, mesmo que 

não esteja conectado à rede de esgoto.   

 O documento cita que alguns contratos de programas com municípios, como o caso da Sabesp com 

Botucatu, já preveem a obrigação da conecção de usuários à rede de esgoto. 

 As contribuições devem ser enviadas até o dia 19/02/2018. 

 

ESTUDO DA FIPE EMBASA TAXA DE LIXO EM SÃO CAETANO DO SUL 

 

 Um estudo apresentado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) embasou a 

metodologia para o cálculo da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Resíduos Sólidos no 

município de São Caetano do Sul (SP). O estudo utilizou uma amostra aleatória de 300 domicílios, 
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que tiveram os resíduos sólidos pesados, para embasar a estimativa dos resíduos produzidos em cada 

domicílio do município. 

 As conclusões do estudo foram de que existe uma relação direta entre área do terreno e área 

construída com a geração de resíduos sólidos, corroborando com a cobrança da tarifa de coleta e 

destinação de lixo com base na área das residências. Outra conclusão relevante é de que as residências 

enquadradas na tarifa social de água e esgoto apresentam uma geração de resíduos inferior à das 

residências de mais alta renda. 

 O estudo foi contratado pelo município para possibilitar a cobrança da tarifa de lixo junto com a tarifa 

de água e esgoto, uma vez que a autarquia municipal Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento 

Ambiental) passa a ser responsável, além do saneamento básico, pela gestão dos resíduos. 

 

HÉLIO CASTRO É O NOVO DIRETOR PRESIDENTE DA ARSESP 

 

 No último dia 09/12/2017 o diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Saneamento 

Básico da Arsesp, Hélio Luiz Castro, assumiu a Presidência da agência, que foi ocupada pelo diretor 

de Regulação Econômico-Financeira e de Mercados, José Bonifácio de Souza Amaral Filho entre os 

anos de 2014 e 2017. 

 Hélio Luiz Castro tem MBA em Gestão Empresarial pela FIA/USP, é mestre em Recursos Hídricos pela 

Escola Politécnica da USP, especialista em Gerenciamento da Qualidade de Água, em Lagos, pelo 

Instituto do Lago Biwa, no Japão. É engenheiro civil/sanitarista pela PUC-Campinas e tecnólogo em 

Saneamento pela Unicamp. Ele atua na diretoria de saneamento da Arsesp desde 2016. Foi 

responsável técnico pela operação e manutenção da concessionária de serviços de saneamento, em 

Cuiabá-MT.  Foi também superintendente da Unidade de Negócio de Produção de Água da Sabesp, 

responsável pela gestão das represas, das estações de tratamento de água e do sistema adutor que 

abastecem a Região Metropolitana de São Paulo. 



 

5 
 

 NEGÓCIOS 

CORSAN APRESENTA PROPOSTA PARA A PREFEITURA DE ERECHIM  

 

 O prefeito de Erechim, Luiz Francisco Schmidt (PSDB/RS), recebeu no dia 15/01/2018 o diretor-

presidente da Corsan, Flávio Ferreira Presser, que esteve acompanhado do engenheiro da companhia, 

José Homero Finamor Pinto e do superintendente de relações institucionais, André Finamor. O 

encontro contou ainda com a presença do presidente da Câmara dos Vereadores, Rafael Ayub 

(PMDB/RS), e o representante do Fórum Popular em Defesa da Água, Fábio Adamczuk. 

 No encontro, os representantes da Corsan fizeram uma proposta para a manutenção da operação 

dos serviços de água e esgoto no município de Erechim, que são objeto de uma concorrência pública 

para concessão, suspensa sem definição de data para retorno, desde o último dia 12/01/2018. 

Quadro 3 – Erechim: indicadores operacionais 
População Atendimento 

de água 
Atendimento 
de esgoto 

Tratamento 
de esgoto 

Perdas na 
distribuição 

96.450 100% 0% 0% 42,94% 

Fonte: SNIS 
 

ESTEIO (RS) ASSINA CONVÊNIO PARA PPP DA CORSAN 

 

 O município de Esteio (RS) foi o primeiro município a assinar o termo aditivo ao convênio de 

cooperação com o governo estadual, que permite a inclusão da cidade na Parceria Público-Privada 

(PPP) prevista pela companhia estadual Corsan para universalizar a coleta e tratamento de esgoto em 

nove municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. 

 O aditivo estende o prazo da concessão dos serviços para a Corsan por 37 anos e é necessário para 

que seja possível a assinatura de uma PPP por parte da companhia estadual. 

 A futura PPP da Corsan incluirá nove municípios, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, 

Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão. O investimento necessário para universalizar os 

serviços de esgoto no período de 11 anos é estimado em R$ 1,85 bilhão, e o prazo da PPP será de 35 

anos. 

Quadro 4 – PPP da Conrsan: indicadores operacionais 

Município População Atendimento 
de água 

Coleta de 
esgoto 

Tratamendo 
de esgoto 

Perdas 
de água 

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         
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TERESINA (PI) ESTUDA PPP DE REÍDUOS SÓLIDOS 

 

 O prefeito de Teresina (PI), Firmino Filho (PSDB/PI), se reuniu no último dia 17/01/2018 com 

representantes da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Planejamento, com o objetivo de 

discutir uma proposta de parceria público-privada para o serviço de resíduos sólidos, no âmbito do 

Programa de Apoio às Concessões Municipais do governo federal. 

 O Fundo de Estruturação de Projetos, gerido pela Caixa Econômica Federal, atuará a partir de 

assistência técnica e estruturação e assessoramento do projeto. 

 Cristiane Battiston, analista de infraestrutura no Ministério do Planejamento, afirma que outras cinco 

cidades, além de Teresina, devem ser apoiadas nesta etapa do projeto: Porto Alegre, Bauru, Uberaba, 

Juazeiro e São Simão. 
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AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

Próximos Eventos 

 
Eventos Futuros 
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 LINKS DE INTERESSE 

 

LINKS DE INTERESSE 

 “ARSESP ABRE CONSULTA PÚBLICA REFERENTE À 2ª REVISÃO TARIFÁRIA ORDINÁRIA DA SABESP “, 

Arsesp, 17/01/2018 - http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/noticia-

resumo.aspx?Identificacao=CP012018 

 “HÉLIO CASTRO É O NOVO DIRETOR PRESIDENTE DA ARSESP”, Arsesp, 13/01/2018 - 

http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/noticia-resumo.aspx?Identificacao=HELIOPRESIDENTE 

 “INTERLIGAÇÃO SIMULTÂNEA DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO”, Arsesp, 

18/01/2018 - http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/noticia-resumo.aspx?Identificacao=CP032017 

 “Prefeito recebe direção da Corsan”, Prefeitura de Erechim, 15/01/2018 - 

http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/11901/15-01-2018/prefeito-recebe-direcao-da-corsan 

 “Fipe detalha a realização do cálculo da taxa do lixo em SCS”, Diário do ABC, 19/01/2018 - 

http://www.abcdoabc.com.br/sao-caetano/noticia/fipe-detalha-realizacao-calculo-taxa-lixo-scs-

60185 

 “Prefeito, Caixa e Ministério discutem PPP de resíduos sólidos para Teresina”, Capital Teresina, 

18/01/2018 - http://www.capitalteresina.com.br/noticias/teresina/prefeito-caixa-e-ministerio-

discutem-ppp-de-residuos-solidos-para-teresina-55185.html 

 “Esteio é o primeiro município a aderir à PPP do Saneamento proposta pelo Governo do Estado”, 

Corsan, 12/01/2018 - http://www.corsan.com.br/esteio-e-o-primeiro-municipio-a-aderir-a-ppp-do-

saneamento-proposta-pelo-governo-do-estado 
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http://www.abcdoabc.com.br/sao-caetano/noticia/fipe-detalha-realizacao-calculo-taxa-lixo-scs-60185
http://www.capitalteresina.com.br/noticias/teresina/prefeito-caixa-e-ministerio-discutem-ppp-de-residuos-solidos-para-teresina-55185.html
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http://www.corsan.com.br/esteio-e-o-primeiro-municipio-a-aderir-a-ppp-do-saneamento-proposta-pelo-governo-do-estado
http://www.corsan.com.br/esteio-e-o-primeiro-municipio-a-aderir-a-ppp-do-saneamento-proposta-pelo-governo-do-estado
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 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 Janeiro/2018 – Suspenso em 12/01/2018 

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 

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 

A definir SP Guarujá Água e esgoto 1. Estudos Junho/2017 – PMI publicado pela 
prefeitura 
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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 

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. 
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