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Leilões em setembro podem movimentar R$ 7,5
bilhões
Disputa pode trazer novos players para o setor

Por Roberto Rockmann — De São Paulo

31/07/2020 05h02 · Atualizado 

   

O mês de setembro promete ser movimentado para os executivos e advogados do

setor de saneamento. Três grandes licitações estão previstas - que envolvem ativos

que atendem a mais de 3,5 milhões de usuários em três Estados e podem

movimentar mais de R$ 7,5 bilhões em investimentos.

As disputas poderão trazer novos players para o setor, como a Equatorial, empresa de

energia elétrica que pode fazer sua estreia no setor e já manifestou interesse no maior

certame: o da região metropolitana de Alagoas. Já as empresas que atuam na área,

como Aegea, Águas do Brasil, BRK e GS Inima, estudam os ativos. Se forem bem-

sucedidos, os leilões poderão contar com parte expressiva do financiamento

costurada com o mercado de capitais, o que indicaria o início de um novo momento

para o segmento.

Para 30 de setembro está previsto o leilão da concessão regionalizada dos serviços de

água e esgotamento sanitário da Região Metropolitana de Maceió, modelado pelo

BNDES para a Casal, a companhia estadual. A região soma cerca de 1,5 milhão de

habitantes, de um total de 3,3 milhões em Alagoas. A concessão prevê investimentos

de R$ 2,6 bilhões, sendo R$ 2 bilhões nos primeiros 8 anos.
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A Sanesul, que opera em Mato Grosso do Sul, deve receber em 17 de setembro as

propostas para o projeto de PPP (Parceria Público-Privada). A sessão pública da

concorrência está marcada para dia 23. De acordo com o secretário de governo e

gestão estratégica, Eduardo Riedel, o projeto garante um investimento de R$ 3,8

bilhões e uma tarifa sem custo adicional para os usuários. O projeto beneficia 1,7

milhão de habitantes dos 68 municípios atendidos pela empresa estatal.

“Discutimos profundamente a participação do setor privado na empresa, com o único

objetivo de poder levar esgotamento sanitário a cada cidadão do Estado e essa é uma

etapa importante para este ano”, afirma Riedel.

No Espírito Santo, a Cesan, a companhia estadual capixaba, deve realizar no início de

setembro a licitação da PPP para universalizar o serviço de coleta e tratamento de

esgoto no município de Cariacica. O valor do investimento é superior a R$ 1,3 bilhão e

abrange também parte do tratamento de esgoto de Viana. O investimento vai

beneficiar mais 400 mil pessoas ao dobrar a cobertura, hoje de 48%.

Há expectativa também sobre o Rio de Janeiro e a Cedae, a companhia que atende o

Estado. Em 8 de junho, o BNDES lançou para consulta pública o maior edital de

concessão do país: a estimativa de investimento é de R$ 33,5 bilhões. É uma quantia

maior que a prevista, por exemplo, para a relicitação da via Dutra, a rodovia que

interliga os Estados de Rio de Janeiro e São Paulo.

Pelo modelo concebido pelo BNDES, o Estado do Rio será dividido em quatro grandes

blocos de concessão, de forma a tornar viável a operação e garantir os investimentos

necessários para todas as regiões, sem necessidade de aumento tarifário.

A expectativa inicial era de que edital de licitação deveria ser publicado no terceiro

trimestre de 2020, para que o leilão fosse realizado no quarto trimestre deste ano, mas

empresários e advogados acreditam que ele poderá ser lançado apenas no próximo

ano. A cidade do Rio de Janeiro já levantou questionamentos à concessão. Assinar

contratos com os municípios da Baixada Fluminense é outro ponto de dúvida.

O Rio Grande do Sul também estrutura com o BNDES cinco novos lotes regionais de

concessão para saneamento no interior que poderão envolver R$ 5 bilhões em
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investimentos para mais de dois milhões de gaúchos. A licitação poderia ser feita em

2021, diz Bruno Vanuzzi, secretário extraordinário de parcerias do Rio Grande do Sul.

No Piauí, o governo trabalha com dois estudos de projetos na área de saneamento,

que terão como âncoras as cidades de Picos e Floriano, com intenção de ampliar a

cobertura de serviços de água e esgoto para o interior do Estado. Somados, os

projetos podem envolver mais de R$ 1 bilhão em investimentos, mas a aprovação

depende do aval das câmaras municipais, o que deverá fazer com que a iniciativa seja

destravada em 2021, diz Viviane Moura, superintendente de Concessões e Parcerias do

governo piauiense.
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