






MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caro Leitor,

Em 2018, a CEDAE, ciente de sua missão estratégica de valorização da excelência na prestação de
serviços de saneamento dentro de sua área de atuação e com o objetivo de proporcionar a
finalidade pública a que se destina, no que se refere ao interesse da melhoria da qualidade de vida
da população e do desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro, fortaleceu sua
posição financeira com os resultados alcançados em várias frentes de suas operações.

As metas cumpridas pela CEDAE permitem à Companhia continuar ocupando uma posição de
destaque no setor de saneamento, o que nos deixa orgulhosos e confiantes em prosseguir com os
nossos objetivos, administrando os desafios e as responsabilidades inerentes ao segmento, e
colocando a Companhia em lugar de destaque entre as maiores do setor de saneamento do País.

O saneamento básico é um dos velhos gargalos de desenvolvimento do Brasil. Atualmente, pouco
mais da metade dos municípios conta com serviços adequados de água e esgoto. Um caso
emblemático é o da Baixada Fluminense, onde vivem mais de 4 milhões de pessoas. Cerca de 25%
dos moradores da região não contam com fornecimento regular de água. Para resolver isso, a
CEDAE vem buscando diminuir as carências nessa área e uma das iniciativas mais importantes é o
Programa de Abastecimento de Água da Baixada Fluminense, um dos maiores projetos de
saneamento do país, com investimentos previstos de 3,4 bilhões de reais para beneficiar 3 milhões
de pessoas em oito municípios.

Quando tomei posse como diretor-presidente, em fevereiro de 2019, priorizamos a racionalização
dos recursos para uma maior sinergia entre as áreas e diretorias, respeitando sempre os princípios
da administração pública – Legalidade, eficiência, publicidade, impessoalidade e moralidade.
Tomei como missão a reestruturação da Companhia, priorizando a eficiência na gestão com a
adoção de metas mais agressivas, a revisão de alguns contratos e a implementação de um
programa de redução de custos para conquistar níveis mais elevados de desenvolvimento.

Com a redução de custos, e tendo em vista a produção e a demanda, o objetivo é que a CEDAE
caminhe em direção à universalização de água e de esgoto, beneficiando os consumidores. Nosso
empenho vai além dos excelentes resultados operacionais e financeiros. Atualmente, também
temos levado a cabo projetos de desenvolvimento sustentável, atuando diretamente junto aos
municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Por tudo isso, é uma honra estar à frente da CEDAE, integrando essa grande empresa que é
patrimônio do Rio de Janeiro e referência em cooperação, eficiência e promoção da
sustentabilidade.

É isso que nós geramos!
Uma ótima experiencia com a leitura.

Hélio Moreira Cabral
Diretor-Presidente da CEDAE
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CEDAE 
 

Nossa Atuação 
 
Constituída oficialmente em 1º de agosto de 1975, a CEDAE - Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos é oriunda da fusão da Empresa de Águas do Estado da Guanabara 
(CEDAG), da Empresa de Saneamento da Guanabara (ESAG) e da Companhia de 
Saneamento do Estado do Rio de Janeiro (SANERJ). (102-1) 
 
A CEDAE é uma empresa estatal de sociedade de economia mista e está sediada no 
município do Rio de Janeiro. Tem como acionista majoritário o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, com 99,9% das ações. (102-3; 102-5) 

A CEDAE atua na área de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo suas 
principais atividades: (102-2) 

(i) Captação, tratamento, adução e distribuição da água;  
(ii) Coleta, tratamento e destinação de esgotos sanitários;  
(iii) Realização de estudos, projetos e execução de obras relativas a novas instalações 

e ampliação de redes;  
(iv) Execução do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (“PDBG”) que é um 

programa do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo diversos órgãos estaduais, 
cabendo à CEDAE o papel de executora das obras de esgotamento sanitário com 
recursos financeiros do Estado do Rio de Janeiro, de fontes externas ou internas; 
e  

(v) Execução do Programa de Saneamento da Barra da Tijuca e Recreio dos 
Bandeirantes (“PSBJ”) com recursos provenientes de diversos programas 
financeiros do Estado do Rio de Janeiro, como Fundo Estadual de Conservação 
Ambiental e Desenvolvimento Urbano (“Fecam”) e Fundo Estadual de Saúde 
(“FES”), ou com recursos da CEDAE.  

Além dos serviços de saneamento básico, a Companhia também presta serviço de 
fornecimento de água de reuso, como alternativa sustentável para a preservação dos 
recursos hídricos.  

A Companhia está presente em 64 dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

conforme mapa ilustrado na página 9. (102-4, 102-6) 

 

 

 

 














































































































