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Regulação 

 

MP do saneamento é pauta para a volta do 

recesso parlamentar 

No dia 31 do mês passado foram realizados eventos em 

18 estados da Federação contra a MP 844, que altera o 

marco regulatório do saneamento. Os atos foram 

organizados por entidades ligadas ao setor e 

aconteceram simultaneamente. Na ocasião foi assinado 

o “Manifesto Contra a MP do Saneamento”, onde 

afirmam que a medida “pode desestruturar totalmente 

o setor, pois afeta a titularidade dos municípios, o 

subsídio cruzado e a lógica dos ganhos de escala, 

prejudicando os municípios mais pobres (...)” e que 

“gera um grande risco para a população de aumento 

das tarifas de água e esgoto em todo Brasil”. (Pág. 2). 

 

Agergs realiza consulta sobre compensação 

por falta de água no Rio Grande do Sul 

No último dia 30/07/2018, Agência Estadual de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio 

Grande do Sul (Agergs) iniciou a consulta pública 

referente à Resolução Normativa nº 37/2017, que 

estabelece regras para a compensação financeira a 

usuários que sofram interrupção dos serviços superior a 

12 horas. (Pág. 2). 

 

Sabesp reduz retirada de água do Cantareira 

Desde o último dia 30/07/2018, o nível do Sistema 

Cantareira, principal sistema que abastece a Região 

Metropolitana de São Paulo, estava abaixo de 40%, 

colocando o reservatório em estado de alerta. Com isso, 

o volume máximo de captação autorizado para a 

Sabesp é reduzido de 31 mil litros por segundo para 27 

mil litros por segundo. (Pág. 3). 

 

Águas Cuiabá fiscaliza lançamento ilegal de 

esgoto 

A concessionária Águas Cuiabá, que opera os serviços 

de água e esgoto na capital do Mato Grosso, realizou, 

no último dia 01/08/2018, uma vistoria na Lagoa do 

Parque das Águas, com objetivo de identificar despejo 

ilegal de esgoto in natura na lagoa. (Pág. 3). 

 

Uberaba (MG) aprova política de resíduos 

sólidos 

O município de Uberaba (MG) aprovou nesta 2ª feira, 

06/08/2018, o Projeto de Lei 482/2017, que institui a 

Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. (Pág. 

3). 

 

Negócios 
 

Bento Gonçalves (RS) publica edital para usina 

de resíduos 

O município de Bento Gonçalves (RS) publicou no 

último dia 31/07/2018 o edital para a realização de uma 

parceria público-privada visando à construção e 

operação de uma usina de tratamento térmico de 

resíduos sólidos. (Pág. 4). 

 

Entrevista Especial 
 

Somente a prevenção reduzirá a poluição nos 

mares 

Um estudo recente divulgado pela Associação Brasileira 

de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(Abrelpe) mostrou que 80% dos resíduos encontrados 

nos mares e oceanos têm origem terrestre. O 

levantamento, realizado originalmente pela 

International Solid Waste Association (ISWA), teve sua 

versão adaptada para o Brasil 

Em entrevista ao RE, o presidente da Abrelpe lembra 

que o sucesso da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) depende do engajamento da sociedade e da 

gestão eficiente das autoridades municipais. (Pág. 5). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 7) 

Links de interesse (Pág. 8) 

Parcerias e Concessões (Pág. 9)
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MP DO SANEAMENTO É PAUTA PARA A VOLTA  

DO RECESSO PARLAMENTAR 

 

• No dia 31 do mês passado foram realizados eventos em 18 estados da Federação contra a MP 844, 

que altera o marco regulatório do saneamento. Os atos foram organizados por entidades ligadas ao 

setor e aconteceram simultaneamente. Na ocasião foi assinado o “Manifesto Contra a MP do 

Saneamento”, onde afirmam que a medida “pode desestruturar totalmente o setor, pois afeta a 

titularidade dos municípios, o subsídio cruzado e a lógica dos ganhos de escala, prejudicando os 

municípios mais pobres (...)” e que “gera um grande risco para a população de aumento das tarifas 

de água e esgoto em todo Brasil”.  

• As críticas são direcionadas, em sua enorme maioria, ao artigo 10-A, inserido na Lei Federal 11.079/07 

por meio da MP, que determina que os municípios (Poder Concedente) devem consultar o mercado 

antes de assinar contratos de programa com as prestadoras estaduais de saneamento. Havendo 

manifesto interesse do mercado no negócio, deve ser deflagrado o competente procedimento 

licitatório para a contratação, no qual as companhias estaduais de saneamento poderão competir 

com prestadores privados. Em contraponto, entidades ligadas ao setor privado como a CNI e a Abcon 

são defensoras da MP por entenderem que a maior participação do setor privado no saneamento 

pode auxiliar na tarefa de universalização dos serviços.  

• Vale salientar que, além desta questão, a MP trata de outras demandas de igual relevância, como a 

administração de conflitos federativos durante crises hídricas e a criação do Comitê Interministerial 

de Saneamento Básico.  

• Já no Congresso Nacional, deverá haver a primeira reunião para instalação da Comissão Mista da MP 

844 nesta quarta, amanhã, 8 de agosto. A comissão deverá, após a formalização de sua instalação, 

emitir parecer sobre a matéria, para submetê-la aos plenários da Câmara de Deputados e, 

posteriormente, do Senado Federal. 

 

 

SANEAMENTO NAS ELEIÇÕES 

 

O ano de 2018 será marcado por eleições nos âmbitos estadual e federal. Apesar de o saneamento básico 

ser atribuição municipal, as demais esferas do governo influenciam diretamente o setor, seja por meio da 

atuação das companhias estaduais de saneamento, que servem a maior parte da população do país, ou por 

questões tributárias e do marco legal do setor, no âmbito federal. A GO Associados realizará um 

acompanhamento do posicionamento dos principais candidatos em relação ao setor. 

 

• Em um evento realizado no último dia 06/08/2018 pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC), o candidato a presidente Geraldo Alckmin (PSDB/SP) defendeu a desoneração dos tributos 

federais PIS/Pasep e Cofins para o investimento no setor. Essa proposta foi apresentada como Regime 

Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do Saneamento Básico (Reisb) na Lei 13.329/16, que 

ainda depende de regulamentação após o veto ao artigo que define o cálculo do incentivo. 

• No estado do Rio de Janeiro, o ex-prefeito da capital e candidato a governador Eduardo Paes 

(DEM/RJ) se posicionou contrário à alienação da participação do governo do estado na companhia 
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de saneamento Cedae. O candidato assumiu a possibilidade de conceder parte dos ativos da 

companhia para equilibrar suas contas. O BNDES está desenvolvendo estudos para a participação 

privada na companhia, no âmbito do PPI. Paes afirmou ainda que a Cedae foi subavaliada no acordo 

entre o governo do estado e o governo federal. 

 

AGERGS FAZ CONSULTA SOBRE COMPENSAÇÃO POR FALTA DE ÁGUA 

 

• No último dia 30/07/2018, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio 

Grande do Sul (Agergs) iniciou a consulta pública referente à Resolução Normativa nº 37/2017, que 

estabelece regras para a compensação financeira a usuários que sofram interrupção dos serviços 

superior a 12 horas. 

• Segundo a proposta da agência, as interrupções da distribuição de água para manutenção dos 

sistemas que superem 12 horas devem ser avisadas com antecedência de cinco dias aos usuários. 

• Os usuários terão direito a um desconto na tarifa, proporcional ao tempo que ficaram sem serviço, 

calculado como:  

𝑑 = 𝑘1 ∗
𝑡

𝑇
∗ 𝐹 

d = valor do desconto, em reais (R$); 

t = duração da interrupção, em minutos; 

T = duração do ciclo completo de faturamento, em minutos, correspondente ao ciclo padrão de 43800 

minutos; 

F = média aritmética das 6 últimas faturas, em reais (R$). 

 

• A consulta pública se dará até o dia 13 de agosto. No dia 15 de agosto ocorrerá uma audiência pública 

para debater a resolução. 

 

SABESP REDUZ RETIRADA DE ÁGUA DO SISTEMA CANTAREIRA 

 

• Desde o último dia 30/07/2018, o nível do Sistema Cantareira, principal sistema que abastece a Região 

Metropolitana de São Paulo, estava abaixo de 40%, colocando o reservatório em estado de alerta. 

• O estado de alerta faz parte de um sistema de bandas de consumo instaurado na última outorga da 

captação de água para a companhia estadual Sabesp. Esse sistema foi desenvolvido para mitigar o 

risco hídrico após a crise entre 2014 e 2016. 

• Com o estado de alerta, o volume máximo de captação autorizado para a Sabesp é reduzido, de 31 

mil litros por segundo para 27 mil litros por segundo. As faixas de operação do sistema são: 

• Normal – volume útil acumulado igual ou maior que 60% e limite de retirada de 33 mil l/s; 

• Atenção – volume útil acumulado igual ou maior que 40% e menor que 60% e limite de 

retirada de 31 mil l/s; 

• Alerta – volume útil acumulado igual ou maior que 30% e menor que 40% e limite de retirada 

de 27 mil l/s; 

• Restrição – volume útil acumulado igual ou maior que 20% e menor que 30% e limite de 

retirada de 23 mil l/s; 
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ÁGUAS CUIABÁ FISCALIZA LANÇAMENTO ILEGAL DE ESGOTO 

 

• A concessionária Águas Cuiabá, que opera os serviços de água e esgoto na capital do Mato Grosso, 

realizou, no último dia 01/08/2018, uma vistoria na Lagoa do Parque das Águas, com objetivo de 

identificar despejo ilegal de esgoto in natura na lagoa. 

• Após a vistoria, foram identificados órgãos do poder público estadual e entidades que estão 

localizadas no Centro Político-Administrativo, próximo ao parque, e que realizam o lançamento ilegal 

de esgoto na lagoa. 

• No mês de maio de 2018, foi assinado entre o Ministério Público Estadual e o Governo do Estado um 

termo de ajuste de conduta (TAC) para a realização das obras de ligação de esgoto à rede pública, 

permitindo a coleta e tratamento adequados. Segundo informações publicadas no portal G1, as 

entidades fiscalizadas têm até o final do mês de novembro para se ligaram à rede pública de esgoto. 

• Diversos municípios brasileiros sofrem com a não ligação de imóveis, residenciais, comerciais e 

públicos, à rede de coleta e tratamento de esgoto. Esta prática causa graves danos ao meio ambiente, 

além de prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias que operam os serviços. 

 

UBERABA (MG) APROVA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

• O município de Uberaba (MG) aprovou nesta 2ª feira, 06/08/2018, o Projeto de Lei 482/2017, que 

institui a Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. 

• A política servirá de base para a formulação de um plano municipal de resíduos sólidos. Dentre os 

pontos incluídos na lei estão a obrigação da companhia contratada para a coleta dos resíduos sólidos 

da cidade a apresentar certificado de destinação correta destes resíduos. 
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BENTO GONÇALVES (RS) PUBLICA EDITAL PARA USINA DE RESÍDUOS 

 

• O município de Bento Gonçalves (RS) publicou no último dia 31/07/2018 o edital para a realização de 

uma parceria público-privada visando à construção e operação de uma usina de tratamento térmico 

de resíduos sólidos. 

• O investimento previsto no contrato é de R$ 50 milhões e o valor total do contrato é de R$ 400 

milhões por uma concessão dos serviços por 35 anos. As contraprestações anuais estão estimadas em 

R$ 10 milhões, divididas em 12 parcelas mensais. 

• De acordo com informações publicadas pelo município, a cidade produz diariamente 110 toneladas 

de resíduos por dia, que são transportados para o aterro de Minas do Leão, a 180 km de distância. O 

transporte e destinação dos resíduos têm um custo mensal de R$ 250 mil. 

• A geração de energia da usina será destinada aos órgãos municipais, porém a prefeitura estuda a 

possibilidade de vender um eventual excesso de energia para outras entidades, como a empresa 

estadual de saneamento Corsan. 
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SOMENTE A PREVENÇÃO REDUZIRÁ A POLUIÇÃO  

NOS MARES, DIZ PRESIDENTE DA ABRELPE 

 

Mauro Arbex1 

Um estudo recente divulgado pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) mostrou que 80% dos 

resíduos encontrados nos mares e oceanos têm origem terrestre. O 

levantamento, realizado originalmente pela International Solid Waste 

Association (ISWA), teve sua versão adaptada para o Brasil. 

Segundo o presidente da Abrelpe, Carlos Silva Filho, “o lixo marinho 

contamina e degrada o meio ambiente, prejudicando a flora e a fauna, 

com efeitos negativos diretos para a pesca e o turismo”.  Silva Filho, que 

participa nesta segunda-feira de seminário do Grupo de Economia & 

Soluções Ambientais da Fundação Getulio Vargas sobre o tema, só vê 

uma maneira de reduzir a poluição dos mares, a prevenção. “Essa é a 

única forma efetiva de se combater a poluição marinha: não deixar que 

os resíduos cheguem aos corpos hídricos.“. 

Em entrevista ao RE Saneamento, o presidente da Abrelpe lembra que o sucesso da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) depende do engajamento da sociedade e da gestão eficiente das autoridades 

municipais.  

A seguir, a íntegra da entrevista ao Relatório Executivo Saneamento.  

Relatório Executivo Saneamento - A Abrelpe divulgou recente estudo sobre como o lixo marinho 

prejudica os ecossistemas? Quais os pontos principais avaliados nesse estudo?  

Carlos Silva Filho - O Relatório da ISWA sobre Prevenção do Lixo Marinho teve sua versão adaptada 

ao Brasil lançada durante o Fórum Mundial da Água, realizado no mês de março, em Brasília. O estudo 

analisou as fontes, quantidades e impactos dos resíduos no ambiente marinho, e concluiu que 80% dos 

resíduos encontrados nos mares e oceanos têm origem terrestre.   

RES - De que forma o lixo no mar afeta o turismo e a pesca? 

CSF - O lixo marinho contamina e degrada o meio ambiente, prejudicando a flora e a fauna, com efeitos 

negativos diretos para a pesca. Além desse prejuízo, a poluição marinha também afeta o turismo, uma 

vez que boa parte dos resíduos acaba sendo carreada para as praias e encostas, afastando o interesse 

turístico em tais locais.   

RES - Qual a política hoje no Brasil para inibir esse tipo de poluição ambiental? Como é fei ta a 

fiscalização? 

                                                           
1 Editor do Relatório Executivo e sócio da Letras & Fatos, parceira estratégica da GO Associados 

Carlos Silva Filho: “Sociedade tem 
de se engajar para reduzir poluição” 
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CSF - O Brasil ainda não possui uma política específica de combate à poluição marinha, mas as 

legislações ambientais vigentes cumprem um papel importante no sentido de orientar, estabelecer 

procedimentos e punições contra a poluição de qualquer natureza. A fiscalização cabe aos órgãos 

ambientais, porém em sua maior parte a poluição marinha tem origem difusa, o que dificulta a 

identificação dos poluidores e sua punição.   

RES - Quais são os principais tipos de lixos jogados no mar e quem são os maiores responsáveis 

por essa poluição?  

CSF - A maior parte dos materiais retirados dos mares tem origem plástica, uma vez que esses materiais 

têm maior visibilidade nesse ambiente. Uma das conclusões do relatório é a identificação de que 80% 

do lixo marinho decorre de uma gestão de resíduos ineficiente nas cidades. Ou seja, materiais 

descartados em locais inadequados ou abandonados em vias públicas.   

RES - Qual seria, na sua opinião, a melhor forma de reduzir a poluição dos mares no Brasil?  

CSF - A melhor forma de reduzir a poluição dos mares não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é através 

da prevenção. Essa, aliás, é a única forma efetiva de se combater a poluição marinha: não deixar que 

os resíduos cheguem aos corpos hídricos. Esse é o foco de atuação da Abrelpe e da ISWA, uma vez que 

as demais ações têm sua efetividade limitada pois os resíduos continuam sendo encaminhados 

irregularmente.   

RES - Que outras medidas a Abrelpe sugere de forma a que o Brasil consiga implementar a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos? 

CSF - O sucesso da PNRS está condicionado à qualificação da gestão de resíduos por parte das 

autoridades municipais, ao engajamento dos cidadãos nas ações necessárias (inclusive mediante 

remuneração dos serviços) e integração dos setores industriais em sua parcela de responsabilidade 

para com os materiais que inserem no mercado. Além disso, nesse processo, são necessárias medidas 

efetivas para encerramento definitivo das práticas inadequadas, que impedem que os déficits atuais 

sejam superados e afastam os investimentos em novas soluções. 
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FUNDAMENTOS ECONÔMICOS PARA O MERCADO  

DE RECICLAGEM NO BRASIL 

Artur Ferreira2 

O objetivo deste artigo é discutir a forma pela qual o mercado de reciclagem pode crescer no Brasil com bons 

fundamentos econômicos. A reciclagem é um tema central desde o início das discussões ambientalistas nos 

anos setenta. A poluição causada pela quantidade de resíduos que as aglomerações urbanas geram é 

inaceitável em países civilizados e parece um contrassenso quando grande parte dos poluentes vem de 

materiais importantes no processo produtivo. Apesar de sua importância, a reciclagem no Brasil é incipiente 

e vem andando de lado, conforme Quadro 4.  

Quadro 4 – Índice de coleta e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos no Brasil (2010-2016) 

 
Fonte: SNIS (2016) 

 

Em primeiro lugar, é preciso desmistificar alguns equívocos sobre o mercado de resíduos: apesar de possuir 

valor pelo material que pode ser aproveitado, os resíduos urbanos não são, como muitos insistem em dizer, 

uma montanha de ouro.  

 

A separação, limpeza e reciclagem dos resíduos custa mais do que o valor de venda da maior parte dos 

materiais que compõe uma lixeira típica das cidades brasileiras. Isso significa que a reciclagem é uma solução 

mais custosa do que a disposição de resíduos em aterros sanitários, especialmente em regiões onde o valor 

da terra é menor. 

 

Dito isso, fica evidente que o crescimento dos índices de reciclagem no país depende da valorização dos 

resíduos sólidos e, conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos3 (PNRS), da responsabilidade 

compartilhada entre todos os elos da cadeia de produção e consumo. A solução inteligente reside em 

baratear a oferta de recicláveis e não simplesmente onerar a disposição no aterro.  

 

A reciclagem de resíduos tem valor para a população, que recebe o serviço de destinação dos resíduos 

gerados, para a indústria, que tem acesso a insumos sem aumentar a pressão por recursos naturais e para os 

fabricantes de bens de consumo, que atingem as metas definidas em seus acordos setoriais e colocam no 

mercado produtos com menor pegada ambiental. 

Um modelo possível para capturar a totalidade deste valor e, consequentemente, aumentar a reciclagem, 

seria a divisão dos custos da reciclagem em três parcelas:  

                                                           
2 Administrador de empresas e analista da GO Associados 
3 Lei 12.305/2010 
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i) a população e o poder público pagando um valor em linha com o que seria gasto com a disposição 

correta em aterros; 

ii)  a indústria garantindo a demanda por produtos reciclados em seu processo produtivo; e  

iii) os produtores de bens de consumo financiando a reciclagem dos produtos comercializados, 

conforme o Princípio do Poluidor-Pagador4. 

Quadro 5 – Proposta para financiamento da reciclagem 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Desta forma, a sociedade financia parte dos custos da reciclagem, em linha com o que seria gasto para a 

disposição em aterros sanitários. Neste ponto, é preciso considerar que, independente da forma de 

disposição final, os municípios brasileiros precisam evoluir para cobrar taxas específicas para a gestão de 

resíduos, que permitam a segurança para entes públicos e privados realizarem os investimentos de médio e 

longo prazo necessários. 

 

Uma segunda parte do financiamento da reciclagem deve vir da venda da matéria prima reciclada para a 

indústria produtora. O papel da indústria inclui a adoção de metas de participação de material reciclado em 

seu processo produtivo, garantindo a demanda firme para o investimento na reciclagem. 

 

Por fim, as companhias que desenvolvem e vendem produtos podem financiar a diferença entre o custo total 

da reciclagem e a disposição em aterros, seja com o objetivo de cumprir suas metas setoriais previstas na 

PNRS, seja como ferramenta de construção de marca e planejamento de longo prazo da área de 

sustentabilidade. 

 

Paralelamente, é fundamental que o poder público contribua através da fiscalização da destinação correta 

dos resíduos, evitando assim a competição desleal dos lixões, que oferecem um custo de disposição mais 

baixo, às custas de incalculáveis danos ao meio ambiente por gerações. 

 

A conclusão é de que é possível e desejável financiar o aumento dos índices brasileiros de reciclagem, sem 

encarecer os aterros sanitários, opção mais viável para a universalização da destinação adequada. Para 

tanto, é fundamental uma ação conjunta dos diversos elos da cadeia de produção e consumo, garantindo 

pelo lado da demanda o uso eficiente de materiais 

  

 

                                                           
4 Artigo 16 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ECO 92 
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AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

Próximos Eventos 

 
Eventos Futuros 
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LINKS DE INTERESSE 

• https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/02/paes-diz-que-cedae-

foi-subavaliada-e-critica-privatizacao-pura-e-simples.htm 

• https://www.valor.com.br/politica/5716701/alckmin-e-marina-fazem-contraponto-em-

sabatina-com-setor-de-construcao 

• http://abes-dn.org.br/?p=19471 

• http://abar.org.br/abar-participa-de-debate-sobre-mp-do-saneamento/  

• https://www.saneamentobasico.com.br/alteracao-marco-saneamento/ 

• https://www.saneamentobasico.com.br/grande-sp-crise-hidrica/  

• https://www.valor.com.br/legislacao/5705175/supremo-e-gestao-de-residuos 

• http://abar.org.br/agergs-abre-consulta-publica-para-compensacao-financeira-por-falta-de-agua/  

• https://www.saneamentobasico.com.br/construcao-usina-residuos-solidos/  
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https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/02/paes-diz-que-cedae-foi-subavaliada-e-critica-privatizacao-pura-e-simples.htm
https://www.valor.com.br/politica/5716701/alckmin-e-marina-fazem-contraponto-em-sabatina-com-setor-de-construcao
https://www.valor.com.br/politica/5716701/alckmin-e-marina-fazem-contraponto-em-sabatina-com-setor-de-construcao
http://abes-dn.org.br/?p=19471
http://abar.org.br/abar-participa-de-debate-sobre-mp-do-saneamento/
https://www.saneamentobasico.com.br/alteracao-marco-saneamento/
https://www.saneamentobasico.com.br/grande-sp-crise-hidrica/
https://www.valor.com.br/legislacao/5705175/supremo-e-gestao-de-residuos
http://abar.org.br/agergs-abre-consulta-publica-para-compensacao-financeira-por-falta-de-agua/
https://www.saneamentobasico.com.br/construcao-usina-residuos-solidos/
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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 

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

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. 

BNDES RJ Cedae – RJ A Definir 1. Estudos Companhias contratadas pelo BNDES 
realizam estudos para a modelagem da 
atuação privada junto às companhias 

estaduais de saneamento. 
 

Artigo 10-B da MP 844/18 permite a 
manutenção dos contratos de programa 

após alienação das ações das companhias. 
 

BNDES ES Cesan – ES A Definir 1. Estudos 

BNDES AP Caesa – AM A Definir 1. Estudos 

BNDES SC Casan – SC A Definir 1. Estudos 

BNDES CE Cagece – CE A Definir 1. Estudos 

BNDES AL Casal – AL A Definir 1. Estudos 

BNDES PA Cosanpa – PA A Definir 1. Estudos 

BNDES PE Compesa – PE A Definir 1. Estudos 

BNDES RO Caerd – RO A Definir 1. Estudos 

BNDES SE Deso – SE A Definir 1. Estudos 

BNDES AM Cosama – AM A Definir 1. Estudos 

BNDES AC Depasa – AC A Definir 1. Estudos 

BNDES MA Caema - MA A Definir 1. Estudos 
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