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RESUMO – Obedecendo as recomendações do Ministério da Saúde, manter o acesso à água é 

prioridade para que possa ser garantida a higiene pessoal e redução da transmissão do novo Corona 

vírus. A suspensão da interrupção do abastecimento de água para os inadimplentes juntamente com 

o aumento destes durante os primeiros meses de 2020, leva à preocupação do possível cenário que 

pode prejudicar o fornecimento de água. O presente estudo realizou a identificação e levantamento 

dos números de faturamento, arrecadação e inadimplência no SAAE do município de Cajueiro-AL 

analisando a diferença devido ao período de pandemia e o quanto isso afeta o setor financeiro. 

Verificou-se que a inadimplência acumulada durante o ano de 2020 até o final do mês de março 

chegou a 30,43% de toda inadimplência acumulada do ano de 2019. Durante o mesmo período, 

28,98% do total faturado deixaram de ser arrecadado, se for comparado com o ano de 2019 até o 

fim do primeiro trimestre, apenas 0,03% do valor total não foi faturado. À medida que o número de 

inadimplentes cresce, o serviço de fornecimento de água será inviabilizado e colocado em risco, 

visto que a falta de arrecadação, comprometerá o pagamento dos servidores, prestadores de serviço 

e fornecedores. 

 

  

ABSTRACT – Following the guidelines of the Ministry Of Heath, maintaining the access of the 

population to water is a priority order to ensure personal hygiene and avoid the spread of the Novel 

Corona virus. The suspension of the water supply interruption for those who are in debt with the 

supplier company along with the number of households that failed to pay their water bills the first 

months of 2020 draws attention to the threat of a dire scenario ahead that might put at risk the water 

supply chain. That survey covers the figures (revenue and defaults) of SAAE, the water supply 

company of Cajueiro- AL, Brasil. and analyses the difference in defaults, due to the pandemic, 

when compared to previous periods of 2019. The default until March 2020 reached 30,43 % of all 

the default of 2019. During the same period 28,98% of the revenue hasn't been billed compared to 

the year of 2019. Until the third quarter only 0,03% of the total hadn't been billed. As the number of 

defaulters rises all the supply service is at risk since the lack of revenue might compromise the 

payment of employees, outsourced workers and suppliers. 
 

Palavras-Chave – Inadimplência; Abastecimento de Água; Escassez hídrica. 
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INTRODUÇÃO 

 

Decretado como uma pandemia, o COVID-19, mais conhecido popularmente como Corona 

Vírus, chegou ao Brasil no ano de 2020, e em pouco tempo, toda a população brasileira precisou 

entrar em um período de quarentena. De acordo com o Ministério da Saúde trata-se de uma doença 

respiratória que se propaga rapidamente por gotículas expelidas pela pessoa infectada, sendo 

indivíduos mais sujeitos a sofrerem complicações, os portadores de doenças crônicas e idosos 

acima de 60 anos (BRASIL,2020). 

As principais medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde é o uso de álcool 

em gel, praticar o distanciamento social, utilizar máscaras e lavar bem as mãos e o rosto com 

frequência (BRASIL,2020). Contudo, uma parte da população é vulnerável pois não possuem o 

acesso à água potável, ou é escassa. Sendo assim, o saneamento básico é o adversário e o aliado da 

pandemia, visto que, a água é a fonte da vida e pode ser também, um risco quando não é tratada 

corretamente. 

Segundo dados do Instituto Trata Brasil (2020), há um avanço quanto à distribuição de água 

potável, sendo 35 milhões de pessoas abastecidas, entretanto, não se diz o mesmo quanto ao 

tratamento de esgoto, visto que quase 100 milhões de brasileiros (53,15%) não têm acesso à coleta. 

Conforme Renata Ruggiero Moraes, diretora-presidente do Instituto Iguá de Sustentabilidade, 

ocorrerá junção à 14 organizações para desenvolver a Aliança Água + acesso, Lançado em 2017, o 

Água+ Acesso cujo programa  é uma iniciativa de impacto coletivo empreendida por uma aliança 

formada por empresas, institutos e organizações da sociedade civil que atuam e cooperam para 

ampliar o acesso à água segura e de forma sustentável em áreas e comunidades rurais de todo o 

Brasil,  atuando tanto na infraestrutura para acesso e tratamento, nos modelos autossustentáveis de 

gestão comunitária, quanto no fortalecimento da causa e do ecossistema. 

Com todo o caos que o país vem vivenciando no segundo trimestre de 2020, medidas foram 

tomadas pelos governos estaduais para que mais pessoas fiquem em casa para evitar a 

contaminação da pandemia. Através do Decreto nº 69.541, de 19 de março de 2020, o Estado de 

Alagoas declarou situação de emergência em saúde pública e medidas de restrições para o comércio 

(ALAGOAS, 2020). Diante disto, observou-se um aumento no número de desempregos, porém as 

cobranças devido às prestações de serviços básicos como saneamento e energia elétrica 

continuaram chegando em suas casas. 
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A recomendação dos governos estaduais é que seja feita a prorrogação do prazo de 

pagamento dos serviços através dos consumidores e a suspensão da supressão do fornecimento do 

abastecimento de água para inadimplentes, principalmente para aqueles de baixa renda e 

trabalhadores de comércios de pequeno porte. 

O sistema de abastecimento de água é considerado serviço essencial em meio a esta situação 

de saúde, muitos empregados que antes desempenhavam suas funções no próprio ambiente de 

trabalho, foram designados ao trabalho remoto, uma solução inteligente para evitar a aglomeração 

entre trabalhadores. Alguns serviços operacionais são inevitáveis como a operação, manutenção e 

tratamento da água e estes são desempenhados com muita cautela, visto que otimizar o uso da água 

é uma ferramenta importante para combater e prevenir o vírus. 

A suspensão da interrupção do abastecimento de água para os inadimplentes juntamente 

com o aumento destes durante os primeiros meses de 2020 pelos Serviços Autônomos de Água e 

Esgoto (SAAE) e as Companhias de Saneamento, leva à preocupação do possível cenário que pode 

prejudicar o fornecimento de água. Ademais, com a continuação do caimento da curva de 

arrecadamento das empresas junto ao aumento da demanda de água solicitada pela população, é 

visível a dificuldade para manter a qualidade da água fornecida devido aos custos necessários para 

o controle da mesma. 

Portanto, uma análise econômico-financeira condiz ao escopo desta pesquisa para 

determinar quais são as implicações decorrentes a pandemia do COVID-19 para as operadoras de 

saneamento, tendo como amostra central o SAAE do município de Cajueiro, localizado no estado 

de Alagoas, à 75 km da sua capital, Maceió. Salientando a importância do correto abastecimento 

durante o período citado adjunto à capacidade de fornecimento sem o risco de interrupção devido à 

inviabilidade da permanência dos serviços.  

 

METODOLOGIA  

 

O SAAE do munícipio de Cajueiro foi criado em dezembro de 1977, através da lei 

municipal número 233. Sendo entidade autárquica municipal, com personalidade jurídica própria, 

dispondo de autonomia financeira e administrativa dentro dos limites estabelecidos pela referida lei.  
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O abastecimento de água do município de Cajueiro inicia com a captação no Rio Paraíbinha, 

classificado conforme a Resolução 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

como Rio de Águas Doces Classes II (BRASIL, 2005). A captação é do tipo superficial, modelo 

tomada d’água, com barragem de regularização de nível localizada conforme coordenadas, -

9.3775989 Sul e -36.1211727 Oeste. Uma vez coletada água bruta, dois conjuntos motor-bomba de 

50 cv recalcam toda água, por uma rede de 300 mm de ferro fundido, até uma cisterna de 

regularização de vazão. A partir deste ponto, toda água é aduzida por gravidade à estação de 

tratamento de água (ETA), concluindo um percurso de aproximadamente 8 (oito) quilômetros. O 

tratamento de água é do tipo convencional e contempla as etapas de coagulação, floculação, 

decantação, filtração e desinfecção.            

A identificação e levantamento dos números de faturamento, arrecadação e inadimplência 

foram realizados junto ao SAAE, objeto desta pesquisa, através do contato direto com o seu Diretor, 

Dênis Costa, a fim de obter estas informações. Os dados levantados correspondem ao exercício do 

ano anterior de 2019 e a apuração dos dados do primeiro trimestre de 2020, com o objetivo de 

comparar os dados, e analisar a diferença devido ao período de pandemia e o quanto isso afeta o 

setor financeiro, sendo realizada uma análise comparativa, seguido de ilustrações gráficas que 

proporcionam um melhor entendimento. Junto a este levantamento e com o objetivo e detalhar as 

solicitações através dos usuários foram verificados os números da central remota, ferramenta virtual 

criada pelo SAAE para atender os usuários em período de reclusão social destacando os principais 

serviços solicitados ao setor de atendimento ao consumidor entre o período de 20 de março à 23 de 

abril de 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com os dados levantados, correspondentes a tabela 1, balanço econômico-

financeiro do ano de 2019, a inadimplência acumulada em torno de todo o ano totalizou R$ 

155.773,64 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos). A maior variação ocorreu a partir de novembro, mas relata a direção do SAAE que é 

comum devido as festividades de fim de ano. 
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Tabela 1 - Balanço econômico-financeiro do SAAE em 2019 

Fonte: SAAE Cajueiro/AL (2020) 

2019 FATURAMENTO 
RECEITAS 

FINANCEIRAS 
 INADIMPLÊNCIA 

INADIMPLÊNCIA 

ACUMULADA 

% 

INAD. 

REL. 

% 

INAD. 

ACUM. 

JANEIRO  R$          222.275,45   R$          215.681,87     R$                   6.593,58   R$                 6.593,58  4,23% 4,23% 

FEVEREIRO  R$          230.555,71   R$          223.139,21     R$                   7.416,50   R$               14.010,08  4,76% 8,99% 

MARÇO  R$          211.911,03   R$          204.629,31     R$                   7.281,72   R$               21.291,80  4,67% 13,67% 

ABRIL  R$          230.945,19   R$          221.843,01     R$                   9.102,18   R$               30.393,98  5,84% 19,51% 

MAIO  R$          231.906,22   R$          219.719,69     R$                 12.186,53   R$               42.580,51  7,82% 27,33% 

JUNHO  R$          218.359,32   R$          207.902,83     R$                 10.456,49   R$               53.037,00  6,71% 34,05% 

JULHO  R$          202.368,54   R$          191.007,90     R$                 11.360,64   R$               64.397,64  7,29% 41,34% 

AGOSTO  R$          212.199,13   R$          202.440,94     R$                   9.758,19   R$               74.155,83  6,26% 47,60% 

SETEMBRO  R$          212.262,15   R$          202.606,39     R$                   9.655,76   R$               83.811,59  6,20% 53,80% 

OUTUBRO  R$          208.333,92   R$          196.689,07     R$                 11.644,85   R$               95.456,44  7,48% 61,28% 

NOVEMBRO  R$          233.358,03   R$          215.064,69     R$                 18.293,34   R$             113.749,78  11,74% 73,02% 

DEZEMBRO  R$          222.659,89   R$          180.636,03     R$                 42.023,86   R$             155.773,64  26,98% 100,00% 

TOTAL  R$   2.637.134,58   R$   2.481.360,94     R$            155.773,64  

    

O mesmo foi realizado para os primeiros meses do ano de 2020, sendo assim, levando em 

consideração a tabela 2, com informações atualizadas no dia 23/04/2020, com referência até o mês 

de março deste ano, a inadimplência acumulada sobe consideravelmente para R$ 203.174,32 

(Duzentos e três mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos). 

 

Tabela 2 - Balanço econômico-financeiro do SAAE em 2020 

Fonte: SAAE Cajueiro/AL (2020) 

 

2020 
FATURAMENTO 

RECEITAS 

FINANCEIRAS 
INADIMPLÊNCIA 

INADIMPLÊNCIA 

ACUMULADA 

% INAD. 

REL. 

% INAD. 

ACUM. 

JANEIRO  R$          242.944,19   R$         217.518,08   R$                        25.426,11   R$                    25.426,11  12,51% 12,51% 

FEVEREIRO  R$          230.879,84   R$         176.764,90   R$                        54.114,94   R$                    79.541,05  26,63% 39,15% 

MARÇO  R$          227.207,78   R$         103.574,51   R$                      123.633,27   R$                  203.174,32  60,85% 100,00% 

TOTAL  R$       701.031,81   R$      497.857,49   R$                  203.174,32  
 

    

 

A partir dos dados, verifica-se que a inadimplência acumulada durante o ano de 2020 até o 

final do mês de março chegou a 30,43% de toda inadimplência acumulada do ano de 2019. Durante 

o mesmo período analisado, 28,98% do total faturado deixou de ser arrecadado por conta do  
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elevado número de inadimplentes, se for comparado com o mesmo período do ano de 2019 até o 

fim do primeiro trimestre, apenas 0,03% do valor total não foi faturado. Os dados levantados são 

números bastante preocupantes, considerando que o SAAE é sustentado por meio da arrecadação 

dessas tarifas. 

Obedecendo as recomendações do Ministério da Saúde, manter o acesso a água é prioridade 

para que possa ser garantida a higiene pessoal e a redução da transmissão do novo Corona vírus, 

principalmente em áreas socialmente vulneráveis. Com isso, novas ligações de água estão sendo 

realizadas e os cortes suspensos. Os números a seguir, representados pela figura 1, apresentam os 

principais serviços solicitados pelos usuários até o dia 28 de maio de 2020 através da central 

remota. 

Figura 1 – Principais Serviços Solicitados através da central remota 

Fonte: SAAE Cajueiro/AL (2020) 

 

 

Por meio do gráfico acima, é possível perceber que dois dos serviços mais solicitados 

durante o período analisado foi a religação de água com isenção de taxa e os vazamentos em redes 

de distribuição. A inadimplência gerada pelas medidas emergenciais pode ser representada pelo 

gráfico 1, mostrando um comparativo entre 2019 e 2020. 
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Gráfico 1: Inadimplência Acumulado 2019 x 2020 

Fonte: SAAE Cajueiro/AL (2020) 

 

O comparativo feito pelo gráfico 1 mostra que, se a arrecadação do mês de abril em diante 

continuar baixa, à medida que o número de inadimplentes cresce, o serviço de fornecimento de 

água será inviabilizado e colocado em risco, visto que a falta de arrecadação, comprometerá o 

pagamento dos servidores, prestadores de serviço e fornecedores. 

Ao decorrer do ano, os meses devem ter saldo positivo para que ao final seja possível o 

investimento em melhorias e o pagamento de diversas outras atividades. No meio dessa diversidade 

de gastos, colocou-se em evidencia como um exemplo de custo o uso de produtos químicos que é 

de extrema importância para a conservação da qualidade da água fornecida, enfatizando mais uma 

vez que a permanência desse controle é essencial ao período da atual pandemia. Para o estudo do 

caixa positivo temos o gráfico 2 que traz uma análise financeira, onde fica evidente a reversão do 

saldo esperado. 
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Gráfico 2: Saldo Financeiro no 1º Trimestre 

Fonte: SAAE Cajueiro/AL (2020) 

 

Ao fim da análise gráfica fica visível à preocupação, junto com os comentários realizados 

pelas plataformas de comunicação onde é prevista uma dificuldade maior em dias futuros, tornando 

assim a entrega de água de boa qualidade ou o fornecimento da mesma inviável, forçando então 

uma interrupção nos serviços prestados. Para transpor essa situação desfavorável, é esperado a 

arrecadação de subsídios extra orçamentários. Foi possível mostrar a relação entre faturamento e 

arrecadação no primeiro trimestre de 2020 através do gráfico 3, onde foi adicionada uma linha de 

tendência tendo como base o mercado. 

Gráfico 3: Faturamento x Arrecadação 2020 

Fonte: SAAE Cajueiro/AL (2020) 

 

 R$18.462,70   R$17.487,48  

 R$(5.485,99) 

 R$18.676,71  

 R$(17.405,19) 

 R$(118.640,93)  R$(140.000,00)

 R$(120.000,00)

 R$(100.000,00)

 R$(80.000,00)

 R$(60.000,00)

 R$(40.000,00)

 R$(20.000,00)

 R$-

 R$20.000,00

 R$40.000,00

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

V
A

LO
R

 (
R

$)
 

MESES DO ANO 

SALDO FINANCEIRO NO 1º TRIMESTRE  

2019

2020

 R$242.944,19  
 R$230.879,84   R$227.207,78   R$217.518,08  

 R$176.764,90  

 R$103.574,51  

 R$-

 R$50.000,00

 R$100.000,00

 R$150.000,00

 R$200.000,00

 R$250.000,00

 R$300.000,00

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

V
A

LO
R

 (
R

$
) 

MESES DO ANO 

Faturamento x Arrecadação 2020 
Faturamento

Arrecadação

Linear (Arrecadação)



   

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  9  
    

 

 

Verificando como hipótese a implantação do exemplo da arrecadação dos subsídios 

propostos, teríamos uma provável suavização no gráfico, em contra proposta a falta de medidas 

pode acarretar em uma queda da arrecadação mais incisiva no segundo trimestre de 2020.  Na 

Tabela 3 é possível uma comparação entre os valores unitários do contrato do SAAE do mês de 

janeiro de 2019 e abril de 2020. Após a análise é observado um espaço para reajuste. 

 

Tabela 3 - Balanço econômico-financeiro do SAAE em 2020 

Fonte: SAAE Cajueiro/AL (2020) 

 
STATUS R$ UNIT JAN/19 R$ UNIT ABR/20 % 

FOLHA DE 

PAGAMENTO 

Aguardando definição das 

cláusulas econômicas do ACT 

2020/2021     
  

CLORETO DE 

POLIALUMÍNIO 

Aguardando novo processo 

licitatório com vigência para 

2020/2021  
R$ 2,90 R$ 3,50 20,69% 

ENERGIA ELÉTRICA 
Consumo variável de acordo a 

continuidade no fornecimento    
#DIV/0! 

MAT. CONSTRUÇÃO 
Licitação concluída em 2 de abril 

de 2020    
#DIV/0! 

COMBUSTÍVEL 

(GASOLINA) 

Aguardando novo processo 

licitatório com vigência para 

2020/2021  
R$ 4,15 R$ 4,79 15,42% 

HIDRÔMETROS 

Aguardando novo processo 

licitatório com vigência para 

2020/2021  
R$53,80 R$ 52,68 -2,08% 

CLORO GÁS 

Aguardando novo processo 

licitatório com vigência para 

2020/2021  
R$17,85 R$                         22,45 25,77% 

UNIMED 
Sujeito a possíveis reajustes de 

preços    
#DIV/0! 

TECSOFT 
Aguardando processo licitatório 

com vigência para 2020/2021  
R$ 2.135,00 R$ 2.500,00 17,10% 

FLUOSSILICATO DE 

SÓDIO 

Aguardando novo processo 

licitatório com vigência para 

2020/2021  
R$ 16,00 R$ 19,00 18,75% 

       
19,55% 

 

É obtido o resultado após o somatório dos últimos 12 meses de reajuste o percentual médio 

de 19,55% o que já é um valor sobreposto ao maior reajuste cedido pelo SAAE desde que foi 

gerenciado pelo município de cajueiro. Têm-se ao final então um alto custo nas despesas e uma 

baixa receita, fazendo com que se crie um desnível que se for cada vez mais depressivo poderá 

alavancar uma impossibilidade no abastecimento de água. Visto a cadeia de acontecimentos criada, 

temos ao final, a falta do fornecimento da água que traz consigo a falta da higienização necessária 

para o combate do vírus.  
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CONCLUSÃO 

Certo de que as informações apresentadas são claras e fidedignas da já eminente conjuntura 

econômico-financeira que abrange o SAAE Cajueiro/AL, assim como possivelmente outros 

serviços municipais que também atendem municípios de pequeno porte e comunidades de baixa 

renda, se faz necessário a sensibilidade e motivação de que os representantes do poder público 

atuem no sentido de viabilizar recursos que mantenham em operação a infraestrutura essencial que 

da direito a vida: O acesso a água. 
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