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RELATÓRIO 

EXECUTIVO 

15 de maio de 2018 

3,5 cm 

SANEAMENTO   

 

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

Negócios 

 

Lucro da Sabesp cresce 13,9% no primeiro 

trimestre 

 

A Sabesp publicou no último dia 10/05/2018 os 

resultados para o primeiro trimestre de 2018. O lucro da 

Sabesp alcançou no primeiro trimestre do ano R$ 580,4 

milhões, aumento de 13,9% em relação ao mesmo 

período do ano passado. O Ebitda ajustado, no 

montante de R$ 1,399,0 bilhão, aumentou 3,4% em 

relação aos R$ 1,353 bilhão  de igual período de 2017. 

(Pág. 2). 

 

Receita da Aegea aumenta 21,7%  

 

A companhia privada Aegea publicou no último dia 

14/05/2018 os resultados do primeiro trimestre de 

2018. A receita líquida da Aegea apresentou 

crescimento de 21,7% no primeiro trimestre, atingindo 

R$ 343,3 milhões. As receitas de água cresceram 15,8%, 

as receitas de esgoto aumentaram 26,2% e as receitas 

de contraprestação dos contratos de PPPs 

representaram R$10,6 milhões do total do aumento da 

receita líquida. (Pág. 3). 

 

Sanepar apresenta lucro de R$ 187 milhões  

 

A Sanepar publicou no último dia 08/05/2018 os 

resultados do primeiro trimestre de 2018. A companha 

obteve um lucro líquido de R$ 186,9 milhões no 

primeiro trimestre de 2018, 16,7% superior ao resultado 

líquido no mesmo período de 2017. O balanço foi 

impactado principalmente pelo crescimento da receita 

operacional e pela gestão dos custos e despesas. (Pág. 

4). 

 

Santa Maria cria fundo para investir em 

saneamento 

 

A Prefeitura de Santa Maria (RS) enviou para a Câmara 

dos Vereadores projeto de lei  com objetivo de criar o 

Fundo Pró-Saneamento, que será utilizado para 

investimentos no setor. O fundo receberá um aporte 

de R$ 12 milhões da companhia estadual Corsan nos 

próximos quatro anos e, após esse período, passa a 

receber 6% do valor do faturamento bruto da 

companhia no município. (Pág. 5). 

 

Regulação 

 

Arsesp publica revisão tarifária da Sabesp 

 

No último dia 10/05/2018, a Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) 

publicou a Deliberação nº 794/2018, que contém a nova 

tarifa aprovada para a companhia estadual Sabesp. O 

Custo de Capital (WACC) calculado pela Arsesp foi de 

8,11% e a base de ativos inicial de R$ 39 bilhões. Com 

isso, foi calculada uma receita requerida de R$ 46 

bilhões para remunerar a operação da Sabesp. (Pág. 

6). 

 

Meio Ambiente 

 

Secas e realidade 

 

Em março e dezembro de 2017, os quadros de seca 

grave, extrema e excepcional ocupavam quase todo 

território Nordestino e em março de 2018, graças às 

chuvas, a situação se inverte e as manchas de secas 

severas cedem lugar as de classificação fraca e 

moderada, fazendo com que Estados como Sergipe, 

Alagoas e Maranhão quase possam dizer que a seca 

acabou… de novo. (Pág. 7). 
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 NEGÓCIOS 

 LUCRO DA SABESP CRESCE 13,9% NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

Luciana Nazar1 

 

• A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) publicou no último dia 

10/05/2018 os resultados para o primeiro trimestre de 2018. A Sabesp registou um lucro de R$ 580,4 

milhões no primeiro trimestre do ano, aumento de 13,9% em relação ao mesmo período de 2017. 

• O Ebitda ajustado, no montante de R$ 1,399 bilhão, aumento de 3,4% em relação aos R$ 1,353 bilhão 

apresentados em igual período de 2017. 

• A receita operacional líquida, que considera o ganho com a construção, totalizou R$ 3,699 bilhões, 

um acréscimo de 4,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. As razões principais para o 

aumento na receita foram: (i) reposicionamento tarifário de 7,9% desde novembro de 2017; e (ii)  

aumento de 2,1% no volume faturado total, sendo 2,1% em água e 2,0% em esgoto. 

• Desconsiderando os custos de construção, houve um acréscimo nos custos em R$ 41,6 milhões ou 

7,1%, devido principalmente aos seguintes fatores: 

• Acréscimo de R$ 22,2 milhões, principalmente pelo reajuste salarial de 3,71%, ocorrido em 

maio de 2017 e pela aplicação de 1,7% referente ao Plano de Cargos e Salários, em fevereiro 

de 2018; e (ii) acréscimo de R$ 7,4 milhões na provisão com o TAC aposentados; aumento de 

R$ 5,7 milhões nas despesas com horas extras e de R$ 4,7 milhões nas despesas com 

assistência médica. 

• Outros fatores que contribuíram para o resultado, foram: acréscimo de R$ 19,0 milhões ou 

52,8%, em materiais gerais;  de R$ 94,3 milhões ou 33,3% em serviços; aumento de R$ 15,8 

milhões com campanhas publicitárias; e os gastos com recuperação de créditos, no montante 

de R$ 7,3 milhões.  

• As despesas com energia elétrica totalizaram um aumento de R$ 22,2 milhões ou 11,1% 

comparativamente aos R$ 199,7 milhões apresentados no primeiro trimestre de 2017 

• A participação dos custos, despesas administrativas e comerciais e custos de construção na 

receita líquida foi de 71,1%. 

Quadro 1 – Sabesp: indicadores financeiros  
T1 2018 T1 2017 Var. 

Receita operacional 3.280 2.029 8,3% 

Custos e despesas 2.631 2.539 3,6% 

Resultado financeiro -193 3,8 -197% 

EBITDA  1.339 1.353 3,4% 

Margem EBITDA  37,8% 38,0 -0,2 p.p. 

Lucro líquido 580 674 -13,9% 

 

                                                           
1 Especialista em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Consultora da GO Associados 
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 NEGÓCIOS 

RECEITA DA AEGEA AUMENTA 21,7% 

Luciana Nazar2 

 

• A companhia privada Aegea publicou no último dia 14/05/2018 os resultados do primeiro trimestre 

de 2018. A receita da Aegera teve crescimento de 21,7% ou de R$ 61,3 milhõ em relação ao primeiro 

trimestre de 2017, atingindo R$ 343,3 milhões.  

• As receitas de água cresceram 15,8%, as receitas de esgoto aumentaram 26,2% e as receitas de 

contraprestação dos contratos de PPPs representaram R$1 0,6 milhões do total do aumento da receita 

líquida; 

• Os principais fatores que contribuíram para o aumento nas receitas foram: 

• Início de novas concessões , que foram as principais responsáveis pelo aumento de 89,0% das 

economias ativas de água e em 80,9% das economias ativas de esgoto e, consequentemente, 

os volumes faturados; 

• Receitas provenientes da execução das obras e serviços objeto dos contratos de PPP de Serra 

Ambiental e Vila Velha Ambiental, que totalizaram R$ 15,1 milhões no trimestre; e 

• Rajustes tarifários no período. 

• Houve crescimento de 13,5% ou R$ 20,1 milhões no Ebitda em relação ao 1T17, atingindo R$169,3 

milhões. 

Quadro 2 – Aegea: Indicadores financeiros 

Aegea consolidado (‘000) 1T18 1T17 Δ % 

Receita operacional líquida1 343.335 282.037 21,7% 

Receita de água 285.755 246.771 15,8% 

Receita de esgoto 92.205 73.079 26,2% 

Receita de Contraprestação – PPP 15.062 4.502 234,6% 

Deduções da receita (49.687) (42.314) 17,4% 

Custos e despesas operacionais3 (174.041) (132.883) 31,0% 

EBITDA1 169.294 149.154 13,5% 

Margem EBITDA 49,3% 52,9% -3,6 p.p. 

Resultado financeiro (44.040) (41.992) 4,9% 

Lucro líquido 51.897 39.271 32,2% 

 

• O lucro líquido cresceu 32,2% em relação ao 1T17, atingindo R$51,9 milhões. 

• A dívida bruta da companhia, incluindo derivativos, atingiu R$ 3,1 bilhões no 1T18. O saldo de caixa 

e equivalentes e aplicações financeiras de curto e longo prazo somou R$ 980,6 milhões. 

• O aumento do endividamento líquido é decorrente principalmente dos investimentos executados nas 

concessões e desembolso para pagamento de outorga no período. 

• A alavancagem, medida pela relação entre a dívida líquida e o Ebitda atingiu 3,10 vezes no período 

de 12 meses encerrado no 1T18. 

                                                           
2 Especialista em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Consultora da GO Associados 



 

4 
 

 NEGÓCIOS 

• Em abril/2018, foi assinado o contrato de compra e venda para aquisição das ações da Sagua – 

Soluções Ambientais de Guarulhos S.A., que opera os serviços de esgoto, através de contrato de 

Parceria Público Privada, na cidade de Guarulhos (SP).  

• Foi finalizada a aquisição da totalidade das ações da CSN – Companhia de Saneamento do Norte, 

responsável pelos serviços de água e esgoto no município de Manaus – AM. 

 

SANEPAR APRESENTA LUCRO DE R$ 187 MILHÕES NO 1º TRIMESTRE 

Luciana Nazar3 

 

• A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) publicou no último dia 08/05/2018 os resultados 

do primeiro trimestre de 2018. A companhia obteve um lucro líquido de R$ 186,9 milhões no primeiro 

trimestre de 2018, 16,7% superior ao resultado líquido no mesmo período de 2017. O resultado foi 

impactado principalmente pelo crescimento da receita operacional e pela gestão dos custos e 

despesas operacionais. 

• O faturamento é oriundo principalmente das ligações de água do tipo residencial, que representam 

90,9% do total de ligações de água existentes em 31 de março de 2018. 

• A receita operacional bruta cresceu 7,8%, passando de R$ 998,8 milhões no primeiro trimestre de 

2017 para R$ 1,076 bilhão em igual período de 2018. O crescimento decorreu principalmente do 

reajuste tarifário de 8,53% em 2017, da ampliação dos serviços de água e esgoto e do aumento no 

número de ligações. 

• Os custos e despesas operacionais acumulados no primeiro trimestre de 2018 tiveram um crescimento 

de 2,5% em relação ao mesmo período de 2016. 

• As principais variações ocorridas foram em decorrência de: 

• Redução de 2,2% nas despesas com pessoal; 

• Crescimento de 9,0% em gastos com serviços de terceiros, principalmente, em serviços 

operacionais de manutenção, serviços de vigilância, despesas com energia elétrica e de 

serviços de manutenção de redes, 

Quadro 3 – Sanepar: indicadores financeiros  
T1 2018 T1 2017 Var. 

Receita operacional 999  926 7,9% 

Custos e despesas 587 573 2,5% 

Resultado financeiro -56 -33 69,1% 

EBITDA  409 329 24,3% 

Margem EBITDA  40,9% 35,5% 4,6 p.p 

Lucro líquido 167 160 16,7% 

Dívida líquida 2.156 1.875 9,6% 

Dívida/EBITDA 1,5x 1,6x -6,3% 

 

                                                           
3 Especialista em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Consultora da GO Associados 
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 NEGÓCIOS 

 

 

FLORIANÓPOLIS LICITA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 

 

• A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) recebeu no último dia 08/05/2018 sete 

propostas na licitação para ampliação do sistema de tratamento de esgoto insular de Florianópolis. A 

companhia tem 30 dias para analisar as sete propostas e declarar o vencedor. 

• As obras de ampliação da coleta e tratamento de esgoto, incluindo a ampliação da capacidade da 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que atende o sistema, de 296 l/s para 612 l/s, estão estimadas 

em R$ 107 milhões e contam com financiamento da Agência Japonesa de Cooperação Internacional 

(JICA). 

• O objetivo do projeto é realizar 3.753 novas ligações, garantindo a coleta e o tratamento de esgoto 

para 72% da população em três anos. Atualmente, a Casan possui 60% de cobertura na capital do 

estado. 

• Os grupos que entregaram propostas foram:  

• Consórcio Itajuí-Crisciuma ETE Insular (Itajuí Engenharia e Crisciuma Cia. Comercial); 

• Consórcio LFM-Cesbe (LFM Engenharia e Cesbre S.A. Engenharia); 

• Consórcio Saneando Bacias (Jofege Pavimentação e Construção e Enotec Engenharia); 

• Consórcio Trix-Infracon (Trix Engenharia e Infracon Engenharia); 

• Consórcio Construtor Insular (Construtora Passarelli e GEL Engenharia); 

• Consórcio Insular SC (Cosatel, Seta Engenharia e Comim Construtora); e 

• Construtora Elevação Ltda. 
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 REGULAÇÃO 

ARSESP PUBLICA REVISÃO TARIFÁRIA DA SABESP 

 

• No último dia 10/05/2018, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 

(Arsesp) publicou a Deliberação nº 794/2018, que contém a nova tarifa aprovada para a companhia 

estadual Sabesp. 

• O modelo regulatório da Sabesp tem como objetivo estimar a tarifa média, definida como o preço 

requerido para remunerar os investimentos e gastos ao longo do ciclo tarifário de quatro anos. 

• O Custo de Capital (WACC) calculado pela Arsesp foi de 8,11% e a base de ativos inicial de R$ 39 

bilhões. Com isso, foi calculada uma receita requerida de R$ 46 bilhões para remunerar a operação 

da Sabesp. O Quadro 4 resume o fluxo de caixa calculado pela Agência Reguladora. 

Quadro 4 – Resumo do fluxo de caixa da Sabesp 

 
 

SANTA MARIA CRIA FUNDO PARA INVESTIR EM SANEAMENTO 

 

• A Prefeitura de Santa Maria (RS) enviou para a Câmara dos Vereadores projeto de lei com objetivo de 

criar o Fundo Pró-Saneamento, que será utilizado para investimentos no setor. O fundo receberá um 

aporte de R$ 12 milhões da companhia estadual Corsan nos próximos quatro anos e, após esse 

período, passará a receber 6% do valor do faturamento bruto da companhia no município. 

• O fundo será vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e utilizado para obras no 

saneamento básico de Santa Maria. 
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 MEIO AMBIENTE 

SECAS E REALIDADE 

Álvaro Menezes4 

 

• Uma notícia vinda de Pernambuco parece dar sinais de que a seca acabou e, com isto, o rodízio de água em 
Caruaru vai ser reduzido. Da mesma forma que se animam os pernambucanos, outros povos do Nordeste 
também vibram com as chuvas que caíram no início de 2018 e se mantêm no segundo quadrimestre. 

• O Quadro 5 apresenta os dados do Monitor das Secas para os meses de março e dezembro de 2017 e março 
de 2018. Estes mapas certificam a melhoria nas condições hídricas do Nordeste. Em março e dezembro de 
2017, os quadros de seca grave, extrema e excepcional ocupavam quase todo território Nordestino e em 
março de 2018, graças às chuvas, a situação se inverte e as manchas de secas severas cedem lugar as de 
classificação fraca e moderada, fazendo com que Estados como Sergipe, Alagoas e Maranhão quase possam 
dizer que a seca acabou… de novo. 

Quadro 5 – Monitor das Secas: Março/2017, Dezembro/2017 e Março/2018 

 
Fonte: Agência Nacional das Águas 
 

• De acordo com o Banco Mundial, “a seca é um desastre natural de início lento, frequentemente descrita como 
um fenômeno sorrateiro. Há décadas, cientistas, gestores de recursos naturais e decisores se deparam com o 
desafio de monitorar o começo e a evolução das secas, bem como determinar o seu término ou fim.” (Secas 
no Brasil: política e gestão proativas – Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos.) 

• Ainda que com base em estudos como se faz em Pernambuco agora, mais que reduzir rodízios, é necessário 
melhorar as práticas de gestão das águas escassas ou disponíveis, com procedimentos como a gestão 
integrada de planos de recursos hídricos, planos de saneamento e de desenvolvimento econômico alinhados 
com práticas inovadoras que busquem de fato priorizar a segurança hídrica como rotina e não como ação 
reativa quando surgem emergências ou crises hídricas. 

• A notícia de primeira seca data de 1580 e em 1880 surgiu a fase hidráulica de combate às secas com a 
construção de açudes e o primeiro esboço de transposição de águas do São Francisco. As ações estruturadoras 
reais surgiram em 1959 com a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), 
registrando-se a criação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em 1945 para gerenciar as 
barragens construídas e construir outras tantas. 

• Atualmente, no século 21, volta-se a fase hidráulica com a implantação da transposição do Rio São Francisco 
como ação necessária, mas não se pode deixar de lado a definição de uma gestão estratégica que prepare o 
Nordeste para conviver com a seca. No Brasil, já há exemplos de boa gestão de recursos hídricos, fundos de 
água e outros mecanismo de planejamento realista e gestão eficiente que podem dar resultados no Nordeste. 
É preciso disseminar os resultados, elaborar bons projetos e gerenciar sempre. 

 

                                                           
4 Contribuição da AMEC- Álvaro Menezes Engenharia e Consultoria (Empresa Parceira da GO Associados) 



 

8 
 

 AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

Próximos Eventos 
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 LINKS DE INTERESSE 

LINKS DE INTERESSE 

• “Relatório Trimestral”, Copasa, 02/05/2018 - http://www.copasa.com.br/ri/ 

• “Comunicado ao Mercado”, Sabesp, 19/04/2018 - 

http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=

T&par=com&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=165A67C6E4A4C63B8

32582740083902D 

•  “Fato relevante”, Sabesp, 04/05/2018 - 

http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=

T&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=22F7481D2A3632F88325828400

0AB669&par=rel 

• “Márcio França quer trocar o comando da Sabesp”, O Estado de São Paulo, 06/05/2018 - 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,marcio-franca-quer-trocar-o-comando-da-

sabesp,70002297411 

• “Conta de água vai subir 2,99% à partir de junho”, G1, 30/04/2018 - https://g1.globo.com/df/distrito-

federal/noticia/conta-de-agua-vai-subir-299-no-df-a-partir-de-junho.ghtml 

• “Governo do DF vai recorrer da alta de 2,99% na conta de água”, G1, 02/05/2018 - 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/governo-do-df-vai-recorrer-da-alta-de-299-na-

conta-de-agua.ghtml 

• “Compesa fará estudo para diminuir rodízio de água em Caruaru”, Destak, 02/05/2018 - 

http://www.destakjornal.com.br/cidades/detalhe/compesa-fara-estudo-para-diminuir-rodizio-de-

agua-em-caruaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.copasa.com.br/ri/
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&par=com&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=165A67C6E4A4C63B832582740083902D
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&par=com&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=165A67C6E4A4C63B832582740083902D
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&par=com&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=165A67C6E4A4C63B832582740083902D
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=22F7481D2A3632F883258284000AB669&par=rel
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=22F7481D2A3632F883258284000AB669&par=rel
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=22F7481D2A3632F883258284000AB669&par=rel
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,marcio-franca-quer-trocar-o-comando-da-sabesp,70002297411
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,marcio-franca-quer-trocar-o-comando-da-sabesp,70002297411
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/conta-de-agua-vai-subir-299-no-df-a-partir-de-junho.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/conta-de-agua-vai-subir-299-no-df-a-partir-de-junho.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/governo-do-df-vai-recorrer-da-alta-de-299-na-conta-de-agua.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/governo-do-df-vai-recorrer-da-alta-de-299-na-conta-de-agua.ghtml
http://www.destakjornal.com.br/cidades/detalhe/compesa-fara-estudo-para-diminuir-rodizio-de-agua-em-caruaru
http://www.destakjornal.com.br/cidades/detalhe/compesa-fara-estudo-para-diminuir-rodizio-de-agua-em-caruaru
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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 

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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