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RELATÓRIO 

EXECUTIVO 

16 de janeiro de 2018 SANEAMENTO   

 

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

Negócios 

 

Adiada abertura de propostas da concessão de 

água  e esgoto em Erechim (RS)  

A abertura das propostas para a concessão dos serviços 

de saneamento no município de Erechim (RS), marcada 

para o último dia 16/01/2018, foi suspensa, após uma 

medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado. A 

concessão tem um período previsto de 30 anos e um 

investimento estimado em R$ 273 milhões. O valor do 

contrato é de R$ 2,1 bilhões, com base nas receitas ao 

longo dos 30 anos de concessão. (Pág. 2). 

 

Bento Gonçalves recebe propsotas  

para aproveitamento térmico de resíduos 

Segundo informações publicadas pela prefeitura de 

Bento Gonçalves (RS), existem cinco grupos cadastrados 

no Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 

para uma Parceria Público-Privada (PPP) destinada à 

construção de uma usina de aproveitamento energético 

de resíduos sólidos urbanos. (Pág. 2). 

 

Petrolina (PE) anuncia que fará concessão de 

saneamento 

A prefeitura do município de Petrolina (PE) publicou no 

último dia 15/01/2018 um cronograma para o chamado 

para entidades públicas e privadas formularem estudos 

para a prestação de serviços de água e esgoto, com 

possibilidade para a concessão dos serviços, atualmente 

prestados pela companhia estadual Compesa, para uma 

empresa privada. (Pág. 3). 

 

 

 

 

Sabesp realiza investimentos na Grande SP  

Nas primeiras semanas de janeiro, a Sabesp anunciou o 

início de duas obras relevantes para o saneamento 

básico da Região Metropolitana de São Paulo: a 

reversão do rio Itapanhaú, que passará a integrar o 

Sistema Produtor Alto Tietê, e ampliação do esgoto 

tratado na estação do ABC. (Pág. 3). 

 

Regulação 

 

Novo Hamburgo (RS) publica plano 

municipal de saneamento 

 

O município de Novo Hamburgo (RS) publicou no 

último dia 30/12/2017 o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, que tem como objetivo planejar e 

regular os investimentos em água, esgoto, drenagem 

urbana e resíduos sólidos. (Pág. 4). 

 

Joiville (SC) revê plano de  

metas para esgotamento sanitário 

O município de Joiville (SC) publicou no início de 2018 

uma revisão no cronograma proposto para que a 

companhia municipal, Águas de Joiville, avance na 

coleta e tratamento de esgoto.. O investimento em 

saneamento previsto para o período entre 2018 e 2022 

é de R$ 410 milhões, dos quais R$ 328,7 milhões na 

coleta e tratamento de esgoto. (Pág. 4). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 5) 

Links de interesse (Pág. 6) 

Parcerias e Concessões (Pág. 7) 
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 NEGÓCIOS 

ADIADA A ABERTURA DE PROPOSTAS PARA A CONCESSÃO DE ÁGUA E 

ESGOTO EM ERECHIM (RS)  

 

 A abertura das propostas para a concessão dos serviços de saneamento no município de Erechim 

(RS), marcada para o último dia 16/01/2018, foi suspensa, após uma medida cautelar do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Sul.. 

 A modelagem prevê uma concessão com um período de 30 anos e um investimento estimado em R$ 

273 milhões. O valor do contrato é de R$ 2,1 bilhões, com base nas receitas nos 30 anos de concessão. 

Essa é a primeira licitação do setor de saneamento em 2018.  

Quadro 1 – 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 
 

 O estado do Rio Grande do Sul possui, além de Erechim, outros projetos em estudos para concessões 

ou parcerias com a iniciativa privada. A companhia estadual Corsan deve publicar ainda no primeiro 

semestre de 2018 o edital para uma PPP com objetivo de universalizar o esgotamento sanitário na 

região metropolitana de Porto Alegre. A capital é outro município que estuda uma PPP ou concessão. 

 Este número de projetos no Rio Grande do Sul é resultante do fato de o estado possuir uma 

infraestrutura de saneamento básico incompatível com seu nível de desenvolvimento: apesar do alto 

IDH (0,746, 6º maior do Brasil) e renda per capita (R$ 33.960,36, 5º maior do Brasil), o estado possui 

baixo índice de coleta de esgoto (33,8%, contra 58% da média nacional) e de tratamento de esgoto 

(24,2%, contra 42,7%). 

 Marcino Fernandes Rodrigues Jr, parceiro estratégico da GO Associados no estado do Rio Grande do 

Sul, aponta que as parcerias com a iniciativa privada são fundamentais para o salto pretendido em 

direção à universalização dos serviços ambientais no estado. 

 

BENTO GONÇALVES RECEBE PROPOSTAS PARA  

APROVEITAMENTO TÉRMICO DE RESÍDUOS 

 

 Segundo informações publicadas pela prefeitura de Bento Gonçalves(RS), existem cinco grupos 

cadastrados no Procedimento de Manisfestação de Interesse (PMI) para uma Parceria Público-Privada 

(PPP) destinada à construção de usina de aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos. 

 De acordo com dados da Prefeitura, a usina permitirá ao município reduzir o atual gasto em R$ 250 

mil por mês para disposição de 100 toneladas de resíduos coletados diariamente no aterro do 

município de Minas do Leão, a 150 quilômetros de distância. 

 Além da redução do volume a ser disposto em aterros, o aproveitamento energético dos resíduos 

permite a geração de energia elétrica e reduz a emissão de gases de efeito-estufa, uma vez que o 

dióxido de carbono produzido na queima é menos poluente que o metano resultante da 

decomposição natural de matéria orgânica. 
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 NEGÓCIOS 

PETROLINA (PE) PUBLICA CRONOGRAMA PARA PARA CONCESSÃO DE 

SANEAMENTO 

 

 A prefeitura do município de Petrolina (PE) publicou no último dia 15/01/2018, o cronograma para a 

concessão de serviços de saneamento no município, que atualmente é atendido pela companhia 

estadual Compesa. 

 De acordo com o site da prefeitura, o cronograma previsto envolve: 

 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 instituições cadastradas terão de realizar os 

estudos de viabilidade e projetos (sem custos para a Prefeitura). Essas propostas devem 

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 2 – 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% 

 

 

SABESP REALIZA INVESTIMENTOS NA GRANDE SÃO PAULO 

 

 Na último dia 05/01/2018, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckimin, assinou a 

autorização para o início das obras de reversão do rio Itapanhaú, que passará a integrar o Sistema 

Produtor Alto Tietê, que abastece a Região Metropolitana de São Paulo. 

 A reversão aumentará em 2 m³/s a capacidade do sistema, que atende diretamente 4,5 milhões de 

habitantes. Esta obra auxilia na garantia da segurança hídrica da região, principalmente após a 

intereligação dos sistemas que abastecem a capital paulista. O investimento previsto é de R$ 91,7 

milhões. 

 Outro investimento que teve início neste mês foi a ampliação do volume de esgoto tratado pela 

estação de tratamento do ABC. O investimento de R$ 89,4 milhões contará com recursos da Sabesp, 

além de financiamento do BNDES e da agência de cooperação internacional do Japão (JICA). 

 As novas tubulações e bombas devem captar até o ano de 2020 cerca de 1 bilhão de litros de esgoto 

por mês, atendendo 83 mil imóveis, nos quais habitam 250 mil pessoas. 
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 REGULAÇÃO 

NOVO HAMBURGO (RS) PUBLICA PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

 

 O município de Novo Hamburgo (RS) publicou no último dia 30/12/2017 o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, que tem como objetivo planejar e regular os investimentos em água, esgoto, 

drenagem urbana e resíduos sólidos. 

 Dentre os pontos considerados prioritários para o biênio 2018/2019, estão a adoção de um modelo 

de regulação para os serviços de água e esgoto, através de uma entidade reguladora e a revisão das 

tarifas de água e esgoto. 

 No tocante a resíduos sólidos, o município tem como metas o aumento da área com oferta de coleta 

seletiva e da compostagem de resíduos orgânicos. 

Quadro 3 – Novo Hamburgo: indicadores operacionais 
População Atendimento 

de água 
Coleta de 
esgoto 

Tratamento 
de esgoto 

Perdas na 
distribuição 

244.383 96% 5% 7% 42% 

 

JOINVILLE (SC) REVÊ PLANO DE METAS PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 O município de Joiville (SC) publicou no início de 2018 uma revisão no cronograma proposto para 

que a companhia municipal, Águas de Joiville, avance na coleta e tratamento de esgoto. O 

investimento em saneamento previsto para o período entre 2018 e 2022 é de R$ 410 milhões, dos 

quais R$ 328,7 milhões na coleta e tratamento de esgoto. 

 O município possui uma coleta de 32% do esgoto gerado. A meta de atingir 50%, prevista para o final 

de 2018, foi adiada para o ano de 2022. O município prevê para o ano de 2047 a meta de coletar e 

tratar 100% do esgoto gerado. 

Quadro 4 – Joinville: indicadores operacionais 
População Atendimento 

de água 
Coleta de 
esgoto 

Tratamento 
de esgoto 

Perdas na 
distribuição 

543.127 99% 30% 23% 48% 
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 AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

Próximos Eventos 

 
Eventos Futuros 
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 LINKS DE INTERESSE 

 

 

 

LINKS DE INTERESSE 

 “Plano Municipal de Saneamento – Erechim” - http://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/884/projetos-

leis-e-anexos 

 “Tratamento de esgoto terá licitação pública”, Jornal Bom Dia, 30/09/2017 - 

https://www.jornalbomdia.com.br/noticia/16861/tratamento-de-esgoto-tera-licitacao-publica 

 “Concorrência Pública 09/2016“ Prefeitura de Erechim - 

http://www.pmerechim.rs.gov.br/licitacao/3154/09/2016 

 “PREFEITURA ESTUDA PROJETO PARA TRANSFORMAR LIXO EM ENERGIA”, Prefeitura de Bento 

Gonçaves, 24/11/2017 - http://www.bentogoncalves.rs.gov.br/noticia/prefeitura-estuda-projeto-

para-transformar-lixo-em-energia 

 “Prefeitura lança edital para implantação de usina de resíduos sólidos”, Notícias de Bento, 05/12/2017 

- http://noticiasdebento.com.br/geral/prefeitura-lanca-edital-para-implantacao-de-usina-de-

residuos-solidos/3026 

 “Governo de São Paulo dá início a obras de tratamento de esgoto no ABC”, Sabesp, 08/01/2018 - 

http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoId=65&id=7754 

 “Governador autoriza obra para aumentar a segurança hídrica da Grande São Paulo”, Sabesp, 

05/01/2018 - http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoId=65&id=7753 

 “Novo Hamburgo aprova plano municipal de saneamento básico”, 06/01/2018 - 

http://www.tratabrasil.org.br/novo-hamburgo-aprova-plano-municipal-de-saneamento-basico 

 “Plano Municipal de Saneamento” – Nova Hamburgo - 

https://www.novohamburgo.rs.gov.br/arquivos/Plano%20Municipal%20de%20Saneamento.pdf  

 “Meta de 50% de esgoto fica para 2022”, Diário Catarinense, 06/01/2017 - 

http://www.tratabrasil.org.br/meta-de-50-de-esgoto-fica-para-2022-2 

 “Prefeitura inicia processo para nova concessão de água e esgoto”, Prefeitura de Petrolina, 15/01/2018 

- http://www.petrolina.pe.gov.br/new/pt-br/node/949  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/884/projetos-leis-e-anexos
http://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/884/projetos-leis-e-anexos
https://www.jornalbomdia.com.br/noticia/16861/tratamento-de-esgoto-tera-licitacao-publica
http://www.pmerechim.rs.gov.br/licitacao/3154/09/2016
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br/noticia/prefeitura-estuda-projeto-para-transformar-lixo-em-energia
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br/noticia/prefeitura-estuda-projeto-para-transformar-lixo-em-energia
http://noticiasdebento.com.br/geral/prefeitura-lanca-edital-para-implantacao-de-usina-de-residuos-solidos/3026
http://noticiasdebento.com.br/geral/prefeitura-lanca-edital-para-implantacao-de-usina-de-residuos-solidos/3026
http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoId=65&id=7754
http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoId=65&id=7753
http://www.tratabrasil.org.br/novo-hamburgo-aprova-plano-municipal-de-saneamento-basico
https://www.novohamburgo.rs.gov.br/arquivos/Plano%20Municipal%20de%20Saneamento.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/meta-de-50-de-esgoto-fica-para-2022-2
http://www.petrolina.pe.gov.br/new/pt-br/node/949
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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 3. Licitação Janeiro/2018 – Propostas serão abertas em 
16/01/2018 

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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 PARCERIAS E CONCESSÕES 

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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