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RELATÓRIO 

EXECUTIVO 

6 de fevereiro de 2018 SANEAMENTO   

 

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

Indicadores do Saneamento 

 

Universalização de água tem pouco avanço; 

situação é mais grave no Norte e Nordeste 

Foi divulgado na última 6ª feira o diagnóstico inicial dos 

sistemas de água e esgoto do SNIS. O índice de 

atendimento total de água ficou estagnado em 83,3%. 

Chama atenção o fato de que o índice de atendimento 

urbano de água sofreu uma redução de 0,12 ponto 

percentual, saindo de 93,08% para 92,96%. (Pág. 2). 

 

Índices de perdas aumentam em 2016 

O Brasil tem uma disponibilidade hídrica por habitante 

maior do que a maioria dos países. Apesar disso, muito 

da água produzida para consumo não chega à casa das 

famílias. Segundo os dados do SNIS 2016, no Brasil 

38,05% da água é perdida na distribuição por conta de 

perdas físicas e comerciais. Este valor, considerado alto, 

apresentou piora em comparação ao ano de 2015. (Pág. 

3). 

 

Tratamento de esgoto fica abaixo de 50% em 

22 estados 

Os dados do SNIS 2016 mostram que a coleta e o 

tratamento dos esgotos ainda são muito baixos no 

Brasil. Em relação à coleta, o indicador de 2015 foi de 

51,5% (50,3% em 2015) para as áreas totais dos 

municípios e 59,7% (58,0% em 2015) para as áreas 

urbanas. Já o indicador de tratamento em relação à 

água consumida ficou em 44,9% (42,7% em 2015). Este 

último foi o que mais avançou dentre os indicadores, 

com 2,3 ponto percentual de crescimento no período. 

(Pág. 5). 

 

Investimento cai 13% em 2016 e fica abaixo da 

meta do plano nacional de saneamento básico 

Em 2016, o investimento total foi de R$ 11,49 bilhões. 

Em termos reais, houve uma redução de 13,29% no total 

investido, passando de R$ 13,2 bilhões para R$ 11,49 

bilhões a valores de junho de 2016. (Pág. 7). 

 

Projeto visa aprimorar dados do SNIS (Pág. 7). 

 

Regulação 

 

Arsesp terá fundo para pesquisa e índice de 

qualidade na revisão tarifária do saneamento  

A Arsesp vai implantar um novo indicador de qualidade 

nos serviços prestados aos consumidores por parte da 

Sabesp. Deverá criar também um fundo para pesquisa, 

desenvolvimento e inovação do setor de saneamento. 

As novidades fazem parte do trabalho da segunda 

revisão tarifária da Sabesp, que será concluída pela 

agência em maio.  

A informação é do novo diretor presidente da Arsesp, 

Hélio Castro, que assumiu a entidade em dezembro do 

ano passado e dá entrevista exclusiva ao RE-

Saneamento. (Pág. 8). 

 

 

 

REISB é aprovado em comissão da câmara (Pág. 

12). 

 

Negócios 

 

Estudos para desestatização da Cedae são 

iniciados (Pág. 13). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 6) 

Links de interesse (Pág. 7) 

Parcerias e Concessões (Pág. 8) 
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 INDICADORES DE SANEAMENTO 

UNIVERSALIZAÇÃO DE ÁGUA TEM POUCO AVANÇO; SITUAÇÃO É MAIS 

GRAVE NO NORTE E NORDESTE DO BRASIL, MOSTRA PESQUISA 

 

 O Ministério das Cidades divulgou os principais indicadores de água e esgoto do Brasil (SNIS) relativos 

ao ano de 2016. O relatório final, “Diagnósticos dos Serviços de Água e Esgotos”, ainda será divulgado, 

assim, os números apresentados são ainda preliminares. Os números continuam indicando uma 

grande lacuna no saneamento brasileiro. O Quadro 1 mostra a evolução do atendimento de água em 

cada Estado entre 2015 e 2016. 

 O Índice de atendimento total de água ficou estagnado em 83,3%. Chama a atenção o fato de que o 

índice de atendimento urbano de água sofreu uma redução de 0,12 ponto percentual, saindo de 

93,08% para 92,96%. Nos estados do Pará, Rondônia e Paraíba, a redução na cobertura superou os 3 

pontos percentuais. 

 Nenhuma região apresentou aumento significativo na cobertura total e urbana de água e esgoto, 

com o destaque negativo para a região norte, que teve queda de 1,53 ponto percentual na cobertura 

total e 1,49 ponto percentual na cobertura urbana. 

 Os destaques positivos foram os estados do Acre, Amapá, Amazonas e Piauí, que obtiveram aumento 

de mais de um ponto percentual em suas coberturas total e urbana dos serviços de água. 

 A pesquisa mostra também a desigualdade no país em relação ao saneamento. Enquanto a região 

Sudeste apresenta 91,24% de atendimento total de água (96,09% de atendimento urbano), próximo 

à universalização, o Norte possui apenas 55,37% (67,73% de atendimento urbano) e passou por queda 

na cobertura em 2016. Se o país quiser avançar na rumo à universalização do atendimento em água, 

deve buscar avanços maiores, principalmente nas regiões de maior necessidade. 



 

3 
 

 INDICADORES DE SANEAMENTO 

 

Quadro 1 - – Indicadores de atendimento de água - % 

 
Fonte: SNIS 2016 - IN055 (atendimento total) e IN 023 (atendimento urbano).  

 

 

ÍNDICES DE PERDAS AUMENTAM EM 2016  

 

 O Brasil tem uma disponibilidade hídrica por habitante maior do que a maioria dos países. Apesar 

disso, muito da água produzida para consumo não chega à casa das famílias. O Quadro 2 mostra a 

situação atual do país. Segundo os dados do SNIS 2016, no Brasil 38,05% da água é perdida na 

2015 2016 Variação 2015 2016 Variação

NORTE

Acre 46,97 47,99 1,02 64,26 65,53 1,27

Amapá 34,01 35,86 1,85 37,17 38,46 1,29

Amazonas 76,27 78,23 1,96 84,56 86,56 2,00

Pará 47,10 43,47 (-3,63) 59,29 55,71 (-3,58)

Rondônia 44,15 40,71 (-3,44) 57,69 53,65 (-4,04)

Roraima 80,01 80,70 0,69 98,92 99,69 0,77

Tocantins 83,40 82,30 (-1,10) 97,88 96,89 (-0,99)

Total 56,90 55,37 (-1,53) 69,22 67,73 (-1,49)

NORDESTE

Alagoas 76,44 76,74 0,30 92,90 92,34 (-0,56)

Bahia 79,20 80,00 0,80 95,17 95,13 (-0,04)

Ceará 64,04 64,06 0,02 80,98 81,00 0,02

Maranhão 56,20 54,74 (-1,46) 77,51 75,69 (-1,82)

Paraíba 75,29 72,01 (-3,28) 92,47 89,44 (-3,03)

Pernambuco 76,12 77,69 1,57 88,44 89,28 0,84

Piauí 76,50 77,92 1,42 96,25 97,53 1,28

Rio Grande do Norte 79,52 79,23 (-0,29) 96,02 92,12 (-3,90)

Sergipe 84,29 86,36 2,07 93,61 96,57 2,96

Total 73,35 73,63 0,28 89,62 89,28 (-0,34)

SUDESTE

Espírito Santo 82,19 82,10 (-0,09) 93,76 93,59 (-0,17)

Minas Gerais 82,47 82,25 (-0,22) 93,43 93,25 (-0,18)

Rio de Janeiro 92,15 92,36 0,21 93,42 93,46 0,04

São Paulo 95,64 95,82 0,18 98,31 98,44 0,13

Total 91,16 91,24 0,08 96,05 96,09 0,04

SUL

Paraná 92,83 93,33 0,50 99,92 99,98 0,06

Rio Grande do Sul 87,18 86,13 (-1,05) 96,64 97,32 0,68

Santa Catarina 86,85 87,71 0,86 96,84 96,91 0,07

Total 89,38 89,36 (-0,02) 98,06 98,36 0,30

CENTRO-OESTE

Distrito Federal 98,98 99,06 0,08 98,98 99,06 0,08

Goiás 87,48 87,99 0,51 96,34 96,72 0,38

Mato Grosso 87,81 87,33 (-0,48) 96,87 97,03 0,16

Mato Grosso do Sul 86,08 86,07 (-0,01) 98,53 99,33 0,80

Total 89,55 89,67 0,12 97,37 97,70 0,33

TOTAL NACIONAL 83,30 83,30 0,00 93,08 92,96 (-0,12)

Índice de atendimento total de água Índice de atendimento urbano de água
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 INDICADORES DE SANEAMENTO 

distribuição por conta de perdas físicas e comerciais. Este valor, considerado alto, apresentou piora 

em comparação ao ano de 2015, quando era 36,07%. 

 O Amapá, apesar de melhora de 4,33 pontos percentuais, continua como o Estado com pior 

desempenho, com 70,49% de perdas de água na distribuição. Seis estados contam com perdas na 

distribuição acima de 50% (AC, AP, RO, RR, MA e PE). Do outro lado, Goiás é o Estado com o melhor 

indicador, com 30,23% de perdas. Mesmo assim, ainda é um patamar elevado quando comparado a 

casos de sucesso internacionais e de algumas cidades do Brasil, como Limeira e Franca, que ficam 

abaixo de 15%.  

 O indicador de perdas de faturamento, que compara o volume produzido e o volume faturado passou 

de 34,77% (2015) para 36,24% (2016). Os destaques positivos são Mato Grosso do Sul (22,42%), 

Espírito Santo (21,56%) e Paraná (21,42%). De outro lado, oito Estados têm perdas de faturamento 

acima de 50%. 
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 INDICADORES DE SANEAMENTO 

Quadro 2 - Indicadores de perdas - % 

 
Fonte: SNIS 2016 – IN013 e IN049, respectivamente. 

 

TRATAMENTO DE ESGOTO FICA ABAIXO DE 50% EM 22 ESTADOS 

 

 Os dados do SNIS 2016 mostram que a coleta e o tratamento dos esgotos ainda são muito baixos no 

Brasil. Em relação à coleta, o indicador de 2015 foi de 51,5% (50,3% em 2015) para as áreas totais dos 

municípios e 59,7% (58,0% em 2015) para as áreas urbanas. Já o indicador de tratamento em relação 

à água consumida ficou em 44,9% (42,7% em 2015). Este último foi o que mais avançou dentre os 

indicadores, com 2,3 ponto percentual de crescimento no período (Quadro 3). 

2015 2016 Variação 2015 2016 Variação

NORTE

Acre 56,67 61,56 4,89 56,67 61,06 4,39

Amapá 72,01 68,61 (-3,40) 74,82 70,49 (-4,33)

Amazonas 64,60 65,04 0,44 44,09 44,76 0,67

Pará 52,04 54,60 2,56 39,72 42,79 3,07

Rondônia 49,29 47,27 (-2,02) 48,37 50,83 2,46

Roraima 66,21 69,68 3,47 59,08 66,61 7,53

Tocantins 29,78 29,95 0,17 37,04 30,11 (-6,93)

Total 55,33 56,46 1,13 46,25 47,32 1,07

NORDESTE

Alagoas 65,02 65,47 0,45 45,37 45,90 0,53

Bahia 35,21 28,81 (-6,40) 36,07 38,36 2,29

Ceará 26,53 25,08 (-1,45) 41,24 40,55 (-0,69)

Maranhão 64,69 65,18 0,49 62,56 62,85 0,29

Paraíba 29,34 29,27 (-0,07) 37,66 36,46 (-1,20)

Pernambuco 35,41 37,63 2,22 50,96 52,64 1,68

Piauí 38,61 38,91 0,30 43,84 43,69 (-0,15)

Rio Grande do Norte 42,61 39,19 (-3,42) 50,40 49,87 (-0,53)

Sergipe 43,23 37,16 (-6,07) 53,12 47,69 (-5,43)

Total 40,83 39,19 (-1,64) 45,73 46,26 0,53

SUDESTE

Espírito Santo 23,02 21,56 (-1,46) 34,60 36,28 1,68

Minas Gerais 29,78 34,47 4,69 33,55 35,13 1,58

Rio de Janeiro 49,49 50,52 1,03 31,20 31,39 0,19

São Paulo 24,22 28,25 4,03 33,48 36,12 2,64

Total 32,07 34,85 2,78 32,92 34,73 1,81

SUL

Paraná 20,36 21,42 1,06 33,67 34,73 1,06

Rio Grande do Sul 37,43 38,87 1,44 32,34 36,97 4,63

Santa Catarina 24,28 28,26 3,98 36,04 37,34 1,30

Total 28,42 30,27 1,85 33,68 36,29 2,61

CENTRO-OESTE

Distrito Federal 24,97 24,71 (-0,26) 35,19 35,21 0,02

Goiás 34,40 36,40 2,00 30,08 30,23 0,15

Mato Grosso 43,83 44,22 0,39 46,80 43,47 (-3,33)

Mato Grosso do Sul 21,27 22,42 1,15 30,24 31,93 1,69

Total 32,70 33,75 1,05 35,53 34,97 (-0,56)

TOTAL NACIONAL 34,77 36,24 1,47 36,70 38,05 1,35

Índice de perdas faturamento Índice de perdas na distribuição
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 Porém, de maneira geral, os indicadores de tratamento de esgoto são baixos em todas as regiões, 

ficando entre 18,3% no Norte e 52,6% no Centro-Oeste. Vinte e dois Estados tratam menos do que 

50% do esgoto gerado (sendo que seis tratam menos de 20%). Os melhores indicadores estão no 

Distrito Federal (84,4%), São Paulo (62,8%) e Paraná (69,8%). O estado que apresentou o maior 

crescimento no tratamento de esgoto foi o Alagoas, onde o tratamento de esgoto mais do que 

dobrou, de 20,1% para 41,7%. 

 A situação da coleta também é crítica, apesar de estar um pouco melhor do que o tratamento. 

Considerando as áreas urbanas, 19 Estados contam com indicador de coleta menor do que 50%, 

incluindo quase todos da região Norte e da região Nordeste, que tem como única exceção Roraima, 

além de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Do outro lado, os melhores indicadores 

estão em São Paulo (91,7%), Distrito Federal (85,2%) e Minas Gerais (81,1%). O pior indicador é do 

Rondônia, que conta com apenas 5,3%. 
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 INDICADORES DE SANEAMENTO 

Quadro 3 - Indicadores de esgoto tratado 

 
Fonte: SNIS 2015 – IN046 (Índice de esgoto tratado referido à água consumida), IN047 (atendimento urbano de coleta de esgoto) 
e IN056 (atendimento total de coleta de esgoto 
 
 

INVESTIMENTO CAI 13,3% EM 2016 E FICA ABAIXO DA META DO PLANO 

NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

 O Quadro 5 descreve os investimentos realizados por Estado e o total nacional. Em 2016, o 

investimento total foi de R$ 11,49 bilhões. Em termos reais, houve uma redução de 13,29% no total 

investido, passando de R$ 13,2 bilhões (R$ 12,2 bilhões em termos nominais) para R$ 11,49 bilhões a 

valores de junho de 2016. 

2015 2016 Variação 2015 2016 Variação 2015 2016 Variação

NORTE

Acre 12,5 12,2 (-0,3) 17,2 16,9 (-0,4) 18,2 19,4 1,2

Amapá 3,8 5,9 2,1 4,2 6,4 2,1 13,2 12,0 (-1,2)

Amazonas 7,7 7,3 (-0,4) 9,0 8,5 (-0,5) 23,0 23,2 0,2

Pará 4,9 9,0 4,1 6,6 12,2 5,6 1,2 7,3 6,2

Rondônia 4,0 4,1 0,1 5,3 5,3 0,0 4,2 6,3 2,2

Roraima 38,1 38,4 0,3 49,7 50,0 0,4 57,2 54,3 (-2,9)

Tocantins 22,0 21,7 (-0,3) 27,9 26,9 (-0,9) 23,1 23,3 0,2

Total 8,7 10,5 1,8 11,2 13,4 2,2 16,4 18,3 1,9

NORDESTE

Alagoas 20,9 19,0 (-1,9) 24,3 25,4 1,1 20,1 41,7 21,7

Bahia 34,8 36,5 1,7 46,6 48,6 2,0 45,7 52,4 6,7

Ceará 25,2 25,2 (-0,0) 32,7 32,5 (-0,3) 34,5 35,4 0,9

Maranhão 12,1 12,1 0,0 17,0 17,2 0,2 12,0 12,7 0,7

Paraíba 34,3 38,5 4,2 44,2 47,2 3,0 45,2 47,2 2,1

Pernambuco 20,8 27,0 6,3 25,1 31,8 6,7 27,1 30,2 3,1

Piauí 9,5 11,6 2,1 13,7 16,5 2,8 9,6 10,5 1,0

Rio Grande do Norte 22,5 23,5 1,0 28,5 29,6 1,1 22,4 24,0 1,7

Sergipe 18,4 23,0 4,6 23,8 29,3 5,5 24,7 29,1 4,4

Total 24,7 26,8 2,1 32,2 34,7 2,5 32,1 36,2 4,1

SUDESTE

Espírito Santo 47,4 51,0 3,6 54,2 58,3 4,1 33,2 36,6 3,4

Minas Gerais 69,1 71,9 2,8 78,4 81,1 2,8 34,9 35,8 0,9

Rio de Janeiro 64,5 66,1 1,6 66,4 67,9 1,5 33,7 33,6 (-0,1)

São Paulo 88,4 88,8 0,4 91,3 91,7 0,4 61,3 62,8 1,6

Total 77,2 78,6 1,3 81,9 83,2 1,3 47,4 48,8 1,4

SUL

Paraná 65,5 67,9 2,3 75,9 78,2 2,3 67,7 69,8 2,1

Rio Grande do Sul 29,4 30,2 0,8 33,8 34,9 1,2 24,2 25,7 1,6

Santa Catarina 19,4 20,9 1,4 22,6 24,0 1,4 24,3 27,0 2,7

Total 41,0 42,5 1,4 47,5 49,0 1,6 41,4 43,9 2,4

CENTRO-OESTE

Distrito Federal 84,5 85,2 0,7 84,5 85,2 0,7 82,2 84,4 2,3

Goiás 47,8 50,0 2,2 52,7 54,7 2,0 47,1 49,4 2,3

Mato Grosso 25,6 28,0 2,4 30,5 33,6 3,2 25,3 29,5 4,2

Mato Grosso do Sul 42,7 45,2 2,5 49,8 52,5 2,6 39,1 41,8 2,7

Total 49,6 51,5 1,9 54,7 56,7 2,0 50,2 52,6 2,4

TOTAL NACIONAL 50,3 51,5 1,3 58,0 59,7 1,7 42,7 44,9 2,3

Atendimento total de coleta de esgoto Esgoto tratado por água consumidaAtendimento urbano de coleta de esgoto
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 Os investimentos ainda estão aquém do necessário para atingir as metas do Plano Nacional de 

Saneamento Básico (Plansab). O atual patamar de investimentos no setor é insuficiente para atingir 

as metas do Plansab de universalização para 2033. A média necessária para alcançar a universalização 

em 2033 é de aproximadamente R$ 20 bilhões. Portanto, para alcançar o patamar médio de 

investimentos necessários para atingir a meta do Plansab, as inversões teriam que praticamente 

dobrar. 

 O estado de São Paulo correspondeu em 2016 a 39,24% do investimento total no país, apesar de 

possuir 21,7% da população. Os investimentos somados dos quatro estados que mais investiram (São 

Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais) correspondem a 60% de todos os investimentos no setor 

de saneamento, enquanto esses estados concentram 45% da população. 

 Em relação ao ano de 2015, o estado da Bahia apresentou a maior redução nos investimentos: -62,7%, 

enquanto os maiores aumentos foram observados na Paraíba (228%), Amazonas (123%) e Mato 

Grosso (63%). 
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Quadro 4 -  Investimentos realizados (R$ MM) 

 
Fonte: SNIS 2016  

 

 

2015 2016 Variação

NORTE

Acre 15.529.921,51R$           24.911.437,38R$           9.381.515,87

Amapá 2.582.312,16R$              -R$                                (-2.582.312,16)

Amazonas 26.762.274,79R$           59.649.691,66R$           32.887.416,87

Pará 75.993.886,51R$           139.785.459,74R$         63.791.573,23

Rondônia 8.497.834,63R$              12.354.881,82R$           3.857.047,19

Roraima 38.708.343,65R$           56.770.940,30R$           18.062.596,65

Tocantins 207.521.439,56R$         114.829.366,93R$         (-92.692.072,63)

Total 375.596.012,81R$         408.301.777,83R$         32.705.765,02

NORDESTE

Alagoas 81.174.970,60R$           86.540.615,09R$           5.365.644,49

Bahia 1.373.910.927,53R$     513.147.402,40R$         (-860.763.525,13)

Ceará 222.330.610,32R$         158.612.685,32R$         (-63.717.925,00)

Maranhão 109.270.644,83R$         136.229.841,04R$         26.959.196,21

Paraíba 55.867.905,48R$           183.275.243,54R$         127.407.338,06

Pernambuco 550.254.042,78R$         563.059.406,22R$         12.805.363,44

Piauí 33.474.773,21R$           22.747.128,99R$           (-10.727.644,22)

Rio Grande do Norte 156.302.125,38R$         133.091.677,54R$         (-23.210.447,84)

Sergipe 137.106.888,21R$         115.130.225,77R$         (-21.976.662,44)

Total 2.719.692.888,34R$     1.911.834.225,91R$     (-807.858.662,43)

SUDESTE

Espírito Santo 212.490.236,48R$         259.658.894,18R$         47.168.657,70

Minas Gerais 1.264.634.132,48R$     735.802.540,96R$         (-528.831.591,52)

Rio de Janeiro 800.629.330,90R$         866.610.542,71R$         65.981.211,81

São Paulo 4.209.048.462,43R$     4.507.659.076,68R$     298.610.614,25

Total 6.486.802.162,29R$     6.369.731.054,53R$     (-117.071.107,76)

SUL

Paraná 817.116.149,84R$         765.125.893,46R$         (-51.990.256,38)

Rio Grande do Sul 418.797.845,37R$         455.952.782,91R$         37.154.937,54

Santa Catarina 486.195.119,68R$         478.974.206,49R$         (-7.220.913,19)

Total 1.722.109.114,89R$     1.700.052.882,86R$     (-22.056.232,03)

CENTRO-OESTE

Distrito Federal 129.674.406,09R$         182.539.221,20R$         52.864.815,11

Goiás 416.269.229,27R$         447.664.247,69R$         31.395.018,42

Mato Grosso 158.630.837,33R$         258.678.165,10R$         100.047.327,77

Mato Grosso do Sul 175.471.568,90R$         209.066.638,41R$         33.595.069,51

Total 880.046.041,59R$         1.097.948.272,40R$     217.902.230,81

TOTAL NACIONAL 12.184.246.219,92R$   11.487.868.213,53R$   (-696.378.006,39)

Investimento total
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MINISTÉRIO DAS CIDADES AVANÇA EM PROJETO DE CERTIFICAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES DO SNIS 

 

 O representante do Ministério das Cidades, Ernani Ciríaco, informou, em evento organizado pela 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES) – em São Paulo no dia 5/2/2018 que o Ministério 

está avançando no projeto para certificação das informações disponibilizadas pelas Concessionárias 

ao SNIS. 

 Uma das críticas existentes em relação ao SNIS é que seus dados são auto declaratórios, ou seja, são 

informados pelas prestadoras de serviço, sem que exista um processo de auditoria para confirmar se 

aqueles dados estão corretos. Com isso, é possível observar, em diversos casos, discrepâncias e 

inconsistências na maneira de informar seus indicadores por parte das operadoras.  

 De acordo com Ciríaco, a partir de 2018 ou 2019, o SNIS passará a contar com uma certificação do 

processo de informações. Para tal iniciativa, o Ministério contratou a consultoria Deloitte e tem 

trabalhando em processo de capacitação das agências reguladora que deverão passar a atuar como 

apoio na verificação da consistência dos dados informados.  

 A avaliação de consistência dos dados terá duas dimensões: a primeira é uma análise da confiabilidade 

do processo para apuração da informação e a segunda um teste de exatidão sobre os indicadores 

informados. Com base nessas duas dimensões, haverá uma avaliação com sete níveis possíveis sobre 

a classificação de confiabilidade e exatidão dos dados.    

 No âmbito desta iniciativa foi feita uma parceria entre o Ministério das Cidades e a Associação 

Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), o Projeto Acertar, que faz parte do Programa de 

Desenvolvimento do Setor Água (INTERÁGUAS). 

 O projeto prevê qualificar as agências reguladoras do setor para que elas possam atuar como 

certificadoras das informações fornecidas pelos prestadores de serviço ao ministério, por meio do 

SNIS. 

 Segundo informações publicadas pela ABAR, até abril de 2018 todas as agências reguladoras do setor 

já tenham o material para certificação das informações e possam, ainda no primeiro semestre de 2018, 

dar início aos trabalhos de certificação. 

Quadro 5 – Cronograma do Projeto Acertar 

 
Fonte: ABAR 
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ARSESP TERÁ FUNDO PARA PESQUISA E ÍNDICE DE QUALIDADE NA 

REVISÃO TARIFÁRIA DO SANEAMENTO 

 

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 

(Arsesp) vai implantar um novo indicador de qualidade nos serviços prestados 

aos consumidores por parte das concessionárias. Deverá criar também um 

fundo para pesquisa, desenvolvimento e inovação do setor de saneamento. As 

novidades fazem parte do trabalho da segunda revisão tarifária da Sabesp, que 

será concluída pela agência em maio.   

A informação é do novo diretor presidente da Arsesp, Hélio Castro, que assumiu 

a entidade em dezembro do ano passado. “A ideia é incentivar a concessionária 

a manter um padrão de qualidade ao consumidor”, afirma em entrevista ao 

Relatório Executivo, além de buscar, com o fundo, formas de inovação e 

aprimoramento do setor. 

Um dos principais objetivos de Castro à frente da Arsesp é torná-la 

autossuficiente nos processos de revisão tarifária, além de ter uma atuação mais proativa nos cálculos 

realizados. “Não vamos prescindir de contratar consultorias externas”, afirma, mas o objetivo, explica, é 

limitar o apoio dessas empresas em alguns aspectos, concentrado mais na equipe interna. 

Uma das formas de melhorar esse trabalho será a contratação de 42 novos profissionais por meio de um 

concurso público já autorizado, que se somarão aos 140 atuais. E investir no processo de capacitação do 

quadro pessoal.  

Segundo ele, os processos de revisão tarifária, ainda recentes no país, têm evoluído nos últimos anos. “O 

processo está mais transparente, mais técnico.” 

A seguir, a íntegra da entrevista ao RE Saneamento. 

 

Relatório Executivo - O sr. assumiu a presidência da Arsesp em dezembro do ano passado. Quais 

são os seus principais desafios à frente da entidade? 

Hélio Castro – O principal deles é ter uma agência que seja autossuficiente, principalmente no que se 

refere aos processos de revisão tarifária. Isso não significa que vamos prescindir de contratar consultorias 

externas nos processos, até porque elas também ajudam na elaboração de notas e trazem alguma 

inovação em relação a processos que estão em andamento em outras agências. O que queremos é 

conseguir fazer com os nossos próprios profissionais façam todo o processo de revisão tarifária, sejam 

das empresas de saneamento, que regulamos, e do gás também. Estamos fazendo um processo grande 

de capacitação de nosso pessoal. 

 

RE - Hoje, são utilizadas muitas consultorias externas? 

HC - Sempre que fazemos um processo de revisão tarifária, utilizamos as consultorias externas. O que 

gostaríamos é limitar o papel delas, por exemplo, à auditoria de base de ativos. 

 

RE – Há pessoas e recursos suficientes para o trabalho interno? 

HC – Ainda temos recursos pessoais limitados. Mais temos novidades. Este ano foi autorizada a realização 

de um concurso público. Vamos trazer mais 42 profissionais para trabalhar na agência. Hoje, temos 140 

Hélio Castro, diretor 
presidente da Arsesp 
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profissionais. Não fazemos só revisão tarifária, mas também fiscalização de gás, de saneamento e de 

energia elétrica, por meio de um convênio com a Aneel.  

 

RE - Esses 42 novos profissionais serão suficientes? 

HC - Entendemos que sim. Nesse processo atual de revisão tarifária da Sabesp, por exemplo, já houve 

um grande avanço, porque estamos trabalhando conjuntamente as diretorias de Regulação Econômico e 

Financeira de Mercados com a Diretoria de Saneamento. E muito próximo da própria Sabesp. Não tem 

como fazer um processo dissociado da concessionária. Há necessidade de uma troca constante de 

informações e conversar com concessionária é muito importante. Queremos ter um processo mais 

transparente possível e eficaz.  

 

RE - O orçamento hoje da Arsesp é adequado? 

HC - Sim. Hoje a agência está superavitária. Não dependemos de nenhum recurso de governo. Temos 

nosso orçamento próprio, que garante nossa independência financeira. Os recursos vêm da cobrança de 

uma taxa de regulação dos serviços de gás e saneamento e de um convênio com a Aneel para fazer a 

fiscalização. O orçamento previsto para 2018 é de R$ 70 milhões e se mantém estável em relação ao ano 

passado. 

 

RE - A agência completou no dia 7 de dezembro do ano passado 10 anos de existência. Qual a 

importância da Arsesp no controle e fiscalização dos serviços de saneamento, gás canalizado e 

eletricidade? O que melhorou nesse período em SP? 

HC - Temos dados que demonstram que, nos municípios nos quais a agência atua como agente 

regulador, os indicadores de contrato são melhores do que nas cidades onde não há regulação. No 

saneamento, atuamos em 288 municípios. No setor de gás, 143 municípios; e na energia elétrica, em 

todos os 645 do Estado de São Paulo, por meio do convênio com Aneel. 

 

RE - A revisão tarifária indica uma evolução do saneamento básico no Brasil?  

HC - Com certeza. Primeiro temos de ressaltar que esse processo é muito novo ainda. A Lei de 

Saneamento é de 2007 e agência existe desde aquele ano. Em 10 anos, fizemos um primeiro processo de 

revisão da Sabesp e agora estamos no segundo. A avaliação dos analistas é que houve uma evolução 

bastante significativa no aspecto metodológico da revisão tarifária. Todos entendem que o processo está 

mais transparente, mais técnico. Tem sido uma evolução importante no setor. E as agências têm feito 

algum processo de interação. As agências estaduais têm se encontrado e trocado experiências por meio 

da Abar (Associação Brasileira das Agências de Regulação). Já existe uma Câmara Técnica de Saneamento, 

uma das mais atuantes.  

 

RE - Quais foram em São Paulo os principais aprendizados? Agora, estamos na segunda fase da 

segunda revisão ordinária da Sabesp. 

HC – Temos importantes novidades. São alguns itens bem interessantes. Até a revisão passada, o cálculo 

da demanda de água e esgoto era fornecido pela própria concessionária. A Arsesp simplesmente acatava 

ou não. Agora, a agência também vai fazer uma análise econométrica desses valores. Vai pegar alguns 

indicadores de crescimento de população para poder corroborar os dados fornecidos pela concessionária. 

Passa a ter uma atuação menos reativa e mais proativa. Outro dado importante é que estamos prevendo 
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também para esse processo de revisão a criação de um fundo para pesquisa, desenvolvimento e inovação 

do setor de saneamento. Vamos começar também a implementar um índice de qualidade nos serviços 

prestados. Já existe um índice de eficiência, ou seja, conforme aumenta o número de usuários da 

concessionária de saneamento, não necessariamente os custos aumentam na mesma proporção. Então, 

ela acaba recebendo muito mais usuários e não contrata gente proporcionalmente. A receita passa a ser 

bem mais que o custo. Isso tratamos como fator de eficiência, em prol do usuário. Todo ano há um 

reajuste tarifário, com base na inflação, menos esse indicador de eficiência. Além disso, haverá também 

um indicador de qualidade do serviço prestado. Porque a tendência é, uma vez que a concessionária é 

regulada, querer gastar cada vez menos. O que pode implicar prejuízo na qualidade dos serviços. Na 

medida em que se amarra isso, em um decréscimo do que ela poderia receber se não atingir esse 

indicador, você incentiva a concessionária a manter um padrão adequado. 

 

RE - Como a regulação impacta positivamente no serviço de saneamento, tanto do ponto de vista 

do consumidor, como das companhias e dos investidores? 

HC - A regulação tem de manter um tripé. Satisfazer o poder concedente e atender aos anseios da 

concessionária, que podem ser antagônicos; e também ter um programa de qualidade ao usuário. Tudo 

isso temos feito por meio de fiscalizações periódicos, dos indicadores de contrato e outros. E agora com 

esse indicador da qualidade. E os processos de revisão tarifária, quando a agência olha todo o gasto da 

concessionária, todos os investimentos previstos, para que, tendo uma tarifa justa, consiga avançar com 

o setor de saneamento. 

 

RE - Quando será concluído o processo de revisão tarifária em SP? 

HC - 10 de maio é o prazo final para entregarmos o novo indicador de reajuste tarifário. 

 

 

PROJETO DE INCENTIVOS PARA SANEAMENTO (REISB) É APROVADO EM 

COMISSÃO DA CÂMARA 

 

 A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou no último dia 

25/01/2018 o PL 7.776/2017, que cria o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do 

Saneamento Básico (Reisb). Pelo texto, a empresa prestadora de serviços públicos de saneamento 

básico que aumentar seus investimentos em água ou esgoto poderá deduzir créditos, apurados 

conforme o montante investido, do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins. 

 O Reisb foi criado pela Lei 13.329 em 1º de agosto de 2016, para gerar créditos de tributos federais 

(PIS/Cofins) para companhias de saneamento que aumentassem seu investimento no setor, com o 

objetivo de acelerar a universalização dos serviços de saneamento básico. Com o Reisb é esperado 

um incentivo de cerca de R$ 10 bilhões para o setor em um período de cinco anos, com impacto 

neutro do ponto de vista da arrecadação, além de outros benefícios gerados em termos de saúde, 

meio ambiente e valorização do espaço urbano. Tal incentivo é justificado tendo em vista a alta 

externalidade positiva gerada pelo saneamento básico em termos de saúde, valorização do espaço 

urbano e das propriedades, meio ambiente, turismo, e em outros aspectos do desenvolvimento 

socioeconômico dos municípios. 
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 Apesar da aprovação do projeto, parte da regulamentação foi vetada pelo Executivo, tornando a lei, 

na prática, sem efeito. O atual PL 7.776/2017 foi apresentado à Comissão de Desenvolvimento Urbano, 

mas ainda deve passar pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania. 

 O projeto de lei deverá ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e 

Justiça e de Cidadania. 
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ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DA CEDAE SÃO INICIADOS 

 

 No último dia 26/01/2018, foram iniciados os estudos para a modelagem técnica, econômico-

financeira e legal da desestatização da Cedae, pelo consórcio liderado pelo Banco Fator, com a 

participação da Concremat Engenharia e Tecnologia e do escritório Vernalha Guimarães & Pereira 

Advogados (VG&P). Os estudos fazem parte do Programa de Parcerias de Investimento, do Governo 

Federal. 

 A reunião de início dos trabalhos contou com a presença de técnicos da Cedae e representantes do 

governo do estado do Rio de Janeiro, que acompanharão o processo de confecção dos estudos. O 

conselho de administração da estatal receberá relatórios mensais sobre o andamento dos estudos 

para a modelagem. 

 O consórcio responsável pelos estudos tem um período de sete meses, que se encerra no final do 

mês de agosto, para apresentar as conclusões dos estudos, que devem incluir um diagnóstico técnico, 

jurídico e econômico-financeiro da Cedae, bem como propostas de modelos para o investimento de 

capital privado, que podem contar com PPPs, subconcessões ou venda de parte das ações do governo 

do estado na companhia. 

 De acordo com o Jornal Valor Econômico, no último dia 30/01/2018, o ministro da Fazenda, Henrique 

Meireles, participou de evento organizado pelo banco Credit Suisse, em São Paulo. Neste evento, o 

ministro declarou que considera a privatização da companhia estadual “inexorável”, uma vez que foi 

firmado um acordo entre o governo do estado, que tomou empréstimo junto a bancos privados, e o 

governo federal, que atua como garantidor do processo, que tem as ações da Cedae como 

contragarantia.  

 

PETROLINA CADASTRA TRÊS EMPRESAS EM PMI DE SANEAMENTO 

 

 O município de Petrolina (PE) divulgou no último dia 05/02/2018 as três empresas autorizadas a 

apresentar estudos no âmbito do Procedimento de Manisfetação de Interesse (PMI), dentre as cinco 

que inicialmente demonstraram interesse. Aegea Saneamento e Participações S/A, Saneamento 

Ambiental Águas do Brasil S/A e GS Inima Brasil LTDA foram cadastradas pela prefeitura. 

 As companhias terão 90 dias para apresentarem seus estudos, que embasarão o futuro edital de 

licitação a ser publicado pela prefeitura. O cronograma inicial divulgado pela prefeitura prevê uma 

que a concessão ocorra até o final do ano de 2018: 

 Janeiro (final do mês): abertura para cadastro de instituições públicas ou privadas para 

formulação de estudos sobre a abastecimento e saneamento de Petrolina; 

 Abril/Maio (90 dias após o cadastramento) -  As três instituições cadastradas terão de realizar 

os estudos de viabilidade e projetos (sem custos para a Prefeitura). Essas propostas devem 
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apresentar os problemas e soluções para esgoto e água na cidade, além de custos e tarifas 

para operar o serviço em Petrolina; 

 Maio: a Prefeitura analisará os estudos para definir um plano de água e esgoto para a cidade; 

 Junho: será lançado o edital público para as instituições concorrerem à concessão de água e 

esgoto em Petrolina; 

 Novembro: data tentativa para finalização do processo licitatório e início da operação.  

 

Quadro 6 – Petrolina: indicadores operacionais 
População Atendimento 

de água 
Coleta de 
esgoto 

Tratamento 
de esgoto 

Perdas na 
distribuição 

247.544 100% 84,64% 66,15% 44,02% 

 

 

CAIXA FINANCIARÁ R$ 1BI PARA SANEAMENTO 

 

 De acordo com informações da Agencia Brasil - EBC Brasil do último dia 29/12/2017, o Ministério das 

Cidades anunciou uma parceria com a Caixa Econômica Federal para a liberação de R$ 951,3 milhões 

do FGTS para financiamento de obras no setor de saneamento básico. Com isso, o investimento total 

financiado pela Caixa no setor de saneamento em 2017 fica em R$ 4,08 bilhões. 

 A maior parcela do valor será destinada ao estado de Goiás. Foi autorizado empréstimo de R$ 341,4 

milhões à companhia estadual Saneago para dois projetos de abastecimento de água. 

 Em seguida está Pernambuco, com R$ 312,5 milhões. O estado firmou nove contratos para obras de 

saneamento em municípios, entre eles Petrolina e a zona norte da cidade de Recife. O Rio Grande do 

Sul terá financiamento de R$ 210,6 milhões para nove obras. E o Espírito Santo receberá empréstimo 

de R$ 63,6 milhões para quatro projetos 

 

PORTO ALEGRE FIRMA PARCERIA PARA PPP DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB/RS) assinou termo de parceria com a Caixa 

Econômica Federal para estruturação de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a coleta e destinação 

dos resíduos sólidos urbanos do município. 

 Na primeira etapa, o banco federal realizará o diagnóstico do município e, em um segundo momento, 

assinará um termo para realizar a consultoria para estruturação do projeto da PPP, que deve ser 

finalizada no segundo semestre de 2018. A expectativa da prefeitura é de licitar a PPP ainda este ano. 
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SECA EM DEZEMBRO DE 2017 É MENOR, MAS SITUAÇÃO NO SEMIÁRIDO 

CONTINUA CRÍTICA 

 

 A região Nordeste do Brasil passa por um período prolongado de chuvas abaixo da média nos últimos 

anos, e 2017 não foi exceção. Em termos atuais, o que se verificou foi que as chuvas de dezembro 

ficaram, predominantemente, abaixo do normal, sobretudo naquelas áreas onde se esperava 

acumulados significativos (centro-sul e oeste dos Estados do Maranhão, Piauí e Bahia). No Ceará, 

assim como nos demais estados que compõem o lado leste da região, o predomínio foi de chuvas 

em torno da normalidade, excetuando as porções oeste dos Estados da Paraíba e de Pernambuco. O 

mês de janeiro, marca o início da estação chuvosa em grande parte do sertão e zonas atingidas pela 

seca. 

Quadro 7 – Monitor das secas dezembro/216 e dezembro/2017 

 
 

 Em comparação com a situação em dezembro de 2016, se observa que houve uma redução 

significativa no espaço ocupado pela seca excepcional e os Estados de Alagoas e Sergipe estão no 

limite de sem seca relativa e seca fraca. Entretanto se constata também que a região do polígono da 

seca segue submetida a seca excepcional. 

 O desafio continua para 2018, chamando atenção para a necessidade de se buscar com urgência a 

redução de perdas e práticas de reúso com mais investimentos em sistemas de esgoto, mesmo que a 

origem da água utilizada pela população venha de carros-pipa que trazem o líquido precioso de mais 

de 150 km de distância muitas vezes. 
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AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

Próximos Eventos 

 
Eventos Futuros 
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 “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2016”, Ministério das Cidades, 01/02/2018 - 

http://snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/154-diagnostico-ae-2016 

 “BNDES inicia os estudos para processo de desestatização da Cedae”, BNDES, 30/01/2018 - 

http://bit.ly/2BZBPsE  

 “Privatização da Cedae é inexorável, afirma Meireles”, Valor Econômico, 30/01/2018 - 

http://www.valor.com.br/brasil/5293957/privatizacao-da-cedae-e-inexoravel-afirma-meirelles 

 “Projeto Acertar Confirma Aditivo e Estabelece Novo Planejamento para 2018”, ABAR, 18/01/2018 - 

http://abar.org.br/projeto-acertar-confirma-aditivo-e-estabelece-novo-planejamento-para-2018/ 

 “Governo firma contrato de quase R$ 1 bi para obras de saneamento em quatro estados”, o Globo, 

29/12/2017 - https://oglobo.globo.com/economia/governo-firma-contrato-de-quase-1-bi-para-

obras-de-saneamento-em-quatro-estados-22237867 

 “Comissão aprova estímulo a investimentos em saneamento básico”, Saneamento Básico, 25/01/2018 

- https://www.saneamentobasico.com.br/investimentos-em-saneamento-basico/ 

 “Caixa financiará projeto de PPP para coleta, tratamento e destinação do lixo de Porto Alegre”, 

Saneamento Básico, 25/01/2018 - https://www.saneamentobasico.com.br/projeto-de-ppp-2/ 

  

http://snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/154-diagnostico-ae-2016
http://bit.ly/2BZBPsE
http://www.valor.com.br/brasil/5293957/privatizacao-da-cedae-e-inexoravel-afirma-meirelles
http://abar.org.br/projeto-acertar-confirma-aditivo-e-estabelece-novo-planejamento-para-2018/
https://oglobo.globo.com/economia/governo-firma-contrato-de-quase-1-bi-para-obras-de-saneamento-em-quatro-estados-22237867
https://oglobo.globo.com/economia/governo-firma-contrato-de-quase-1-bi-para-obras-de-saneamento-em-quatro-estados-22237867
https://www.saneamentobasico.com.br/investimentos-em-saneamento-basico/
https://www.saneamentobasico.com.br/projeto-de-ppp-2/
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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 

Concessão 
Comum 

PE Petrolina Águas e esgoto 1. Estudos Fevereiro/2018 – 3 empresas cadastradas 
na PMI 
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 PARCERIAS E CONCESSÕES 

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 

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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