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RESUMO 

A participação da iniciativa particular, nas concessões privadas, no 

saneamento básico no Brasil teve início em 1995, após a desativação do PLANASA 

- Plano Nacional de Saneamento, cuja atuação representou um marco histórico em 

nosso país. 

Após a sua desativação, o saneamento básico ficou dependendo das empresas 

estaduais e dos serviços autônomos municipais, e na expectativa, já por quase uma 

década, de uma defmição institucional para o seu desenvolvimento. 

O objetivo geral desta dissertação é diagnosticar a situação do saneamento 

básico no Brasil, identificar as causas que contribuíram para a participação do capital 

privado neste setor, e expor a situação atual das concessões privadas em operação, 

nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no país. A pesquisa 

também apresenta algumas experiências internacionais de privatização do setor. 

Em sua conclusão, considera que o país ainda apresenta índices elevados de 

doenças causadas pela deficiência, ou pela inexistência, de saneamento básico. 

Devido à carência de recursos públicos, a dissertação mostra o esforço que o 

governo está fazendo para a participação da iniciativa privada no setor, através das 

PPPs - Parcerias Público-Privadas. 

Espera que o aumento dos investimentos no setor, traga como consequência, a 

melhora dos indicadores sociais, como o Índice de Condição de Vida e o Índice de 

Desenvolvimento Humano. 



SUMMARY 

The private initiative participation in Brazil concerning the private 

concessions in the basic sanitation began in 1995, after the extinction ofPLANASA. 

After its extinction, the basic sanitation management depended on state 

companies and the rendering of services by the cities. An expectation of an 

institutional definition for its development lasted for over ten years. 

The general objective of this research is to diagnose the basic sanitation in 

Brazil, identify the motivation of private companies in the area, and expose the real 

situation of the private concessions operating in the water supply and sewage 

services. The research also presents some international privatization experiences. 

Finally, it considers that the country still has high levei o f diseases caused by 

the deficiency or the inexistence o f basic sanitation. It shows that due to the lack o f 

public resources, the Government has been working on the participation of the 

private initiative in the area, through the PPP - Private Public Partnership. For that 

reason, investment increase is expected and, as a result o f it, better indicators as Life 

Condition Index and Human Development Index are also expected. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema saneamento básico é bem amplo~ contemplando uma série de 

atividades, como se pode ver nas considerações de Mancuso, P. 1: 

''No Brasil, a expressão Saneamento Básico é identificada como um 

subconjunto das funções do Saneamento do Meio e se refere ao abastecimento de 

água, à coleta e disposição dos esgotos sanitários incluindo os resíduos industriais, ao 

controle da poluição por esgotos e, devido à explosão urbana em alguns centros, 

também à drenagem urbana (águas pluviais) e ao acondicionamento, coleta, 

transporte e destino dos resíduos sólidos." 

Para delimitar o campo de atuação do saneamento básico, nesta dissertação de 

mestrado, procurou-se concentrar o trabalho, considerando especificamente os 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

O PLANASA - Plano Nacional de Saneamento representou um marco 

histórico do saneamento básico do país, e a sua desativação, a partir de 1992, 

ocasionou uma profunda descontinuidade na política e nos investimentos do setor de 

saneamento no Brasil. 

1 Mmrcuso, PC. Saúde, saúde púbU~ saneamento e saneamento básico. Jornal da Associação dos 
Engenheiros da SABESP. Ano II, n° S. 1988. 
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Após a sua desativação, o setor ficou dependendo da atuação das empresas 

estaduais de saneamento, dos serviços autônomos municipais, e aguardando, já por 

uma década, por uma definição institucional, clara, para o seu desenvolvimento. 

Esta situação ensejou a participação da iniciativa privada no setor de 

saneamento básico, que teve início em 1995. 

Depois de várias discussões, o Projeto de Lei que visa disciplinar a poHtica de 

saneamento básico para o país, encontra-se em fase final de tramitação no Congresso 

Nacional. 

Para o desenvolvimento do setor é necessário estabelecer diretrizes gerais 

para os serviços públicos de saneamento, e para o exercício do poder concedente, 

visando disciplinar a prestação desses serviços púbHcos, particularmente quando se 

tratar de regime de concessão. 

A concessão privada de serviços de água e esgoto apresenta atrativos 

importantes que têm permitido o incremento dos investimentos no setor, no Brasil, os 

quais foram comprometidos pelas dificuldades do financiamento, que o sustentou nas 

décadas passadas. 

Na situação atual, são muito limitadas as possibilidades do poder público, 

para atender às crescentes demandas desses serviços, para melhorar sua qualidade, 

para promover sua modernização, levando em conta a questão ambiental e os 
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direitos da população a uma qualidade de vida adequada. As limitações se referem, 

fundamentalmente, à incapacidade de endividamento do setor público. 

Mesmo considerando que para grandes parcelas da população carente 

existente no Brasil, o atendimento em suas necessidades de infra-estrutura sanitária 

somente será possível por meio de investimento a fundo perdido, através de 

mecanismos tarifários compensatórios, é muito grande o potencial de utilização da 

concessão privada como modalidade de gestão alternativa. 

A parceria entre o poder concedente e a empresa concessionária, sob a forma 

de concessão privada do serviço público, viabiliza a obtenção de recursos para a 

execução dos investimentos necessários, como já vem acontecendo em 50 

municípios do Brasil. 

Todos esses casos contam com aprovação popular comprovada em diversas 

pesquisas realizadas periodicamente. 

A iniciativa privada tem potencial para investir muito mais no setor de 

saneamento básico. 

Atualmente, empresas interessadas em ingressar ou expandir os negócios na 

área de concessão de saneamento aguardam a definição do arcabouço jurídico em 

tramitação no Congresso Nacional. 

8 



A participação da iniciativa privada é essencial para melhorar os índices de 

abastecimento de água e esgoto no Brasil, que segundo o IBGE, colocam o país em 

níveis inferiores a países como Colômbia, Chile, Venezuela, México e Panamá, e 

próximos aos níveis do Peru e de El Salvador. 

Espera-se que, com a aprovação da lei em tramitação no Congresso Nacional, 

a regulação e o controle se concentrem nas relações de direitos e deveres contratuais, 

entre o poder concedente e a concessionária, e permitam encontrar formas eficazes 

de controle social por meio da participação dos usuários diretamente envolvidos e do 

moderno código de defesa do consumidor em vigor. 

Acontecendo desta forma, pode-se esperar perspectivas promissoras de 

desenvolvimento da concessão privada dos serviços públicos de água e esgoto, com a 

consequente ampliação e melhoria na prestação desses serviços. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta dissertação é diagnosticar a situação do saneamento 

básico em nosso país, identificar os motivos que levaram à participação da iniciativa 

privada neste setor, e mostrar o seu quadro atual nos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário no Brasil 

2.2 Objetivos Específicos 

2.2.1 Diagnosticar a situação atual do saneamento básico no Brasil. 

2.2.2 Identificar as motivações que levaram às concessões privadas dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no país. 

2.2.3 Mostrar algumas experiências internacionais de privatização do saneamento 

básico. 

2.2.4 Retratar o quadro atual das concessões privadas no saneamento básico no 

Brasil. 

10 



3 METODOLOGIA 

Tratando-se de um trabalho que foi feito de forma dissertativa, a metodologia 

utilizada foi a pesquisa exploratória, levada a efeito em duas etapas: 

a) Pesquisa Bibliográfica 

Fez-se um levantamento bibliográfico, através de pesquisas de materiais já 

elaborados, incluindo livros, publicações, teses de doutorado, dissertações de 

mestrado e outras formas. 

A pesquisa constou de investigações nas bibliotecas da Faculdade Pública

USP (Universidade de São Paulo), da Faculdade de Direito da USP, da SABESP, e 

daCETESB. 

b) Pesquisa Documental 

Foram analisadas as legislações em âmbito nacional e estadual, pertinentes ao 

assunto da dissertação. 

Fizeram-se pesquisas em relatório do IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, relatório do SNIS - Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento, em revista especializadas, como a do Instituto de Engenharia e da 

ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Foram 

consultados também sites ligados ao saneamento básico. 

O material obtido foi sendo catalogado, de acordo com o índice de estrutura 

da dissertação, para a sua utilização tanto na forma de consulta, como também na 

forma de consulta e citação. 
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4 O SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 

Até I 968, ano em que foi criado o PLANAS A - Plano Nacional de 

Saneamento, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no país, 

eram tratados de um modo totalmente descentralizado, em nível compatível com os 

estágios relativamente precários de desenvolvimento das diversas regiões no Brasil. 

A partir de I964, o regime instalado no país, de forte centralização política e 

de implantação de planos de desenvolvimento, trouxe como conseqüência a 

formulação de políticas públicas de âmbito nacional. 

Em I 967, a instituição do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

que passou a recolher 8% do salário de cada trabalhador, gerou recursos financeiros 

que deram suporte ás políticas necessárias de habitação e infra-estrutura sanitária, o 

que proporcionou implantar programa de abastecimento de água, na época, de 

destaque mundial, o que contribuiu fortemente para o desenvolvimento do país. 

Este programa foi o PLANASA, precedido pela criação do Sistema 

Financeiro do Saneamento em I968, e gerido pelo BNH - Banco Nacional de 

Habitação. 

Segundo Parlatore, A2
, o PLANASA se baseava nas seguintes premissas de 

planejamento: 

2 Parlatore, AC. A Privatização no Setor de Saneamento. OCDE, BNDES: 1999. 
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" Eliminação de déficit de saneamento básico e posterior manutenção do 

equilíbrio entre oferta e demanda, mediante processo contínuo de planejamento e 

gestão; 

Auto-sustentação financeira do setor, através da consolidação dos F AEs -

Fundos de Água e Esgoto Estaduais; 

Política tarifária permitindo equilíbrio entre receita e despesa; 

Desenvolvimento e consolidação das CESBs - Companhias Estaduais de 

Saneamento Básico; 

Extensão dos serviços a todos os .núcleos urbanos e níveis de renda da 

população; 

Gestão superior da Política Nacional do Saneamento a cargo do Governo 

Federal; 

Estrutura baseada na gestão superior do BNH, atuação dos governos estaduais 

criando as CESBs e as F AEs, execução e promoção por meio das CESBs, 

participação dos governos municipais concedendo a exploração de seus serviços às 

CESBs, apoio técnico ao BNH por órgãos técnicos por ele contratados; 
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Adoção de subsídios cruzados entre os consumidores de maior e menor poder 

aquisitivo dentro da jurisdição de cada CESB, mediante estrutura tarifária padrão em 

cada Estado; 

Utilização de recursos provenientes do FGTS do orçamento fiscal da União e 

dos estados para compor as F AEs; 

Filosofia empresarial para as CESBs; 

Adoção do estudo de viabilidade Global, por estado e não mais por município 

ou sistema". 

Essas premissas acabaram por não se concretizarem, comprometendo 

seriamente a sobrevivência do PLANASA, plano este responsável por grandes 

realizações no saneamento básico brasileiro. 

Entretanto as dificuldades de implantação das premissas mencionadas 

causaram-lhe profunda debilitação a partir de 1986. 

O declínio do PLANASA culminou com sua extinção formal em 1992, após 

24 anos de existência. 

Os principais problemas que ocasionaram a extinção do PLANASA, foram os 

seguintes: 
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O modelo era rígido, excessivamente uniforme e centralizado, não 

considerando as diferenças regionais, peculiaridades locais e as capacidades 

fmanceiras, organizacionais e institucionais das diversas esferas de governo; 

A Constituição Federal de 1967 concentrou fortemente os recursos 

fmanceiros na União, providenciou ajuste de 25% da contrapartida municipal ao 

investimento e alocação de recursos financeiros estaduais para a integralização dos 

FAEs; 

Os municípios não puderam exercer prerrogativa de poder concedente; 

Os municípios que não aderiram ao plano ficaram à margem dos 

financiamentos, sendo obrigados a custearam os investimentos com recursos 

próprios, poucas vezes suficientes; 

As dificuldades dos Estados e das companhias os impediam de aportar os 

recursos que lhes cabiam, o que era resolvido com a instituição dos programas de 

refinanciamento, acentuando seu endividamento; 

As políticas de combate à inflação e o forte arrocho salarial impediram a 

plena contribuição do fator mais importante de sustentação do plano- a cobrança de 

tarifas realistas; 
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O fenômeno do êxodo rural acentuou-se bastante no período do PLANASA, 

causando crescimento excessivo e desordenado na periferia das cidades médias e 

grandes, tornando cada vez mais dificil e custoso o saneamento dessas áreas; 

As CESBs foram crescentemente vitimadas por endividamento, cobrança de 

tarifas irrealistas, incapacidade de desenvolver padrões de desempenho, baixa 

produtividade, custos elevados causados por ingerência política na sua condução, Te; 

Adoção de tecnologias incompatíveis com a realidade nacional, resultando 

em obras e instalações demasiado custosas e agravamento da situação econômico

fmanceira do sistema. 

No período de 1986 a 1995, ficou caracterizada a deterioração final do 

PLANASA, que embora tivesse sido finalmente extinto em 1992, foi em 1995 que 

deixou de existir. 

Neste período dificil para o saneamento básico, aconteceram iniciativas 

precárias de reorganização do setor, porém sem sucesso. 

Destaca-se, nessa ocasião, a proposição, após cinco anos de debate nacional 

do Projeto de Lei Federal PLC 199, instituindo diretrizes para a formulação e 

execução da Política Nacional de Saneamento. 
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O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional e, em seguida, vetado 

integralmente pelo governo que se iniciava, empossado em janeiro de 1995. 

O novo governo desfez a estrutura federal anterior de gestão de saneamento 

básico, e a substituiu pelo DS/SEPURB - Departamento da Secretaria de Política 

Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento, que foi encarregado da 

condução da Política Nacional de Saneamento, junto com a CEF - Caixa Econômica 

Federal, na condição de órgão gestor dos recursos financeiros federais destinados ao 

setor de saneamento. 

Considerando-se os baixos níveis de atendimento dos serviços de saneamento 

básico, até a década de 1960, a atuação do PLANASA propiciou melhoria 

significativa dos índices de cobertura, o que mostra a importância da instituição do 

PLANASA. 

As Tabela 1 e Tabela 2, , atestam os resultados obtidos pelo PLANASA 

Tabela 1 -Atendimento propiciado pelo PLANASA 

População urbana atendida em % 1970 1991 1995 
Abastecimento de água 60 86 91 
Esgotamento sanitário (rede coletora) 22 49 66 

Fonte: Parlatore, AC. op. cit. pag. 105. 

Obs.: Em 1991, apenas20% da população urbana estava atendida com tratamento de 

esgotos. 
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Tabela 2 - Investimentos realizados em saneamento (R$ 1 O~ - FGTS e 

contrapartidas locais 

Período Agl!B. Esgoto Total 
I 970 - I 989 PLANAS A 7,4 3,9 II,3 
1990- 1994 PRONURB 2,4 I,O 3,4 
1995 - 1998 PRO SANEAMENTO 0,8 0,6 1,4 
Total1970- 1998 10,6 5,5 16,1 

Fonte: Parlatore, AC. op. cit. pag. 105. 

Mais recente, o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto (SNIS - Serviço 

Nacional de Informações em Saneamento I 2002)3 teve como base os dados do IBGE 

(Instituto nacional de Geografia e Estatística) 120024
: população estimada de 141,9 

milhões de habitantes e 5561 municípios. 

De acordo com o SNISI 20025
, o número de prestadores de serviços de água e 

esgoto no brasil era de 279. 

Ainda de acordo com o SNIS I 20026
, embora não fosse toda atendida, a 

população urbana de municípios atendidos no Brasil era de: 

Água: 133,9 milhões de habitantes 

Esgoto: 100,7 milhões de habitantes. 

O número de municípios atendidos no Brasil, em 2002, era: 

3 Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto -
2002. Brasília SNSA IPEA, 2004. 
4 IDGE- PNAD- 2002 
5 SNIS 2002. op. cit. pag. 106. 
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Para Água: 4186 municípios 

Para Esgoto: 968 

O Índice de Atendimento(%), no Brasil, em 2002, era: 

Para Água: 91,7% 

Para Coleta de esgoto: 50,4% 

Para Tratamento dos esgotos gerados: 27,3%. 

O quadro a seguir, mostra a precária situação no atendimento de esgotos, e as 

desigualdades regionais existentes. 

Quadro 1 -Cobertura regional em 1991 

Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total 
Agua 67% 68% 80% 93% 90% 86% 

Esgoto (coleta) 2% 13% 33% 70% 18% 49% 
Fonte: CEF- 1997 

Esses dados mostram os problemas nas Regiões Norte e Nordeste, 

principalmente, considerando que, nelas, o tratamento de esgotos é praticamente 

inexistente. 

Diante da não existência de um modelo institucional para o saneamento, no 

Brasil, os documentos elaborados pelo DS/SEPURB têm mostrado a busca de um 

novo modelo institucional, para o setor de saneamento básico, o que ainda não se 

6 SNIS 2002. op. cit. pag. 106. 
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concretizou, a fim de se conseguir a formulação e implementação de financiamento 

do setor público e desenvolvimento institucional dos organismos operadores. 

Os principais fatores mostrados pelo DS/SEPURB, conforme Parlatore, A.7
, 

são os seguintes: 

" Dificuldades das CESBs quanto a sua capacidade de endividamento e de 

pagamento de empréstimos, associada a problemas crônicos relativos à baixa 

eficácia gerencial e econômico-financeira que as impedem de formular rumos 

adequados para o cwnprimento de sua missão institucional, ensejando, assim, um 

cenário pleno de incertezas; 

O aspecto da privatização de serviços públicos no Brasil funciona como 

inibidor da formulação de modelos exclusivamente públicos, em face das 

perspectivas de viabilização de fatores de modernização do setor que ela enseja, 

conjugados com a situação de impasse que aflige as companhias estaduais; 

A perspectiva de formação de parcerias com o setor privado exarceba a 

discussão sobre a titularidade dos serviços e conseqüente exercício das funções do 

poder concedente, sem que se chegue a uma definição clara quanto ao futuro das 

companhias estaduais, extremamente dependentes dessa definição; 

A disponibilidade de recursos financeiros, particularmente os do FGTS, não 

encontra correspondência na capacidade de as instituições tomarem empréstimos." 
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De acordo com a explanação feita até aqui, pode-se considerar que as únicas 

providências tomadas, mesmo parcialmente, como uma política de saneamento 

básico, são as que seguem: 

Projeto de Lei 266/96, apresentado ao Senado, seguido da Emenda 

Substitutiva do próprio autor do projeto. 

Este projeto encontra-se em tramitação no Congresso Nacional, desde 1996, 

provocando grande polêmica quanto à defmição de poder concedente, principalmente 

nas regiões metropolitanas. 

Entre outras providências, visa disciplinar a prestação dos serviços públicos na 

área do saneamento, principalmente, quando se trata de regime de concessões e 

permissões. 

Além do Projeto de Lei de 1996, foi criado o Projeto de Lei 4147, em 2001, 

com diretrizes para o saneamento, abrangendo itens como a titularidade do serviço, 

regulação e fiscalização dos prestadores de serviço, prestação de serviço através de 

concessão ou permissão, universalização do serviço, criação da Política Nacional do 

Saneamento, e a participação da ANA no setor. O Projeto tem sido discutido, mas 

existem muitas divergências quanto aos itens citados. 

Programa "Pró-Saneamento" (1995), estabelecido pelo Ministério do 

Planejamento e Orçamento, através da Secretaria de Política Urbana, com a 

participação do Ministério da Fazenda e da Caixa econômica Federal. 

7 Parlatore, AC. op. cit. pag 105. 21 



Programas complementares ao "Pró-Saneamento", como o PASS- Programa 

de Ação Social em saneamento, Programa Nacional de Preservação de Água, PQA -

Projeto de Qualidade de Água e Controle da Poluição Hídrica e o PROSEGUE -

Programa Social de Emergência e Geração de Empregos em Obras de Saneamento. 

A rigor, pode-se considerar que não existe uma legislação institucional 

específica para o setor de saneamento. 

A Lei 8987/95, que disciplina as concessões e permissões de serviços 

públicos, é aplicável ao saneamento e aos demais serviços públicos. 

Sobre o gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, foi aprovada a Lei 

Federal 9433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cujos 

principais fundamentos são: 

"A água é um bem de domínio público", portanto, não há mais água de 

domínio privado no Brasil; 

"a água é um recurso limitado, dotado de valor econômico"; 

"em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais"; 

"a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas"; 
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"a bacia hidrográfica é a unidade territorial básica". 

A Lei Federal 9433/97 também criou o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, com os seguintes objetivos: 

I - coordenar a gestão integrada das águas; 

II - arbitrar administrativamente os conflito relacionados com os recursos hídricos; 

III - implementar a Política Nacional de recursos Hídricos; 

IV- planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos 

hídricos; 

V -promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

Para a execução da Política Nacional de Recursos Hídricos, foi necessária a 

instituição de um sistema integrado de atuação de vários órgãos das esferas federal, 

estadual e municipal, a fim de implementar, em âmbito nacional, os seus 

fundamentos. 

Desta forma, integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos: 

I- o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que tem como objetivo promover a 

articulação do planejamento de recursos hídricos com o planejamento nacional, 

regional, estadual e dos setores usuários; 

IA- a Agência Nacional das Águas -ANA; 
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II - os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, cuja 

fmalidade é a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos em âmbito 

regional, assim considerando os limites territoriais de cada unidade, de acordo com 

as normas de caráter geral fixadas pela União; 

III - os Comitês de Bacia Hidrográfica; 

IV - os órgãos de poderes públicos federal, estadual e municipal, cujas competências 

relacionam-se indiretamente com a gestão de recursos hídricos, de tal forma que 

todos que, de alguma maneira, se preocupam no âmbito público com a gestão 

hídrica, estejam envolvidos nos esforços de gestão de água; 

V - e as Agências de Água, no âmbito nacional e, em especial, no âmbito local, 

exercendo a função da secretaria executiva dos respectivos comitês de bacia 

hidrográfica. 

No que tange especificamente ao saneamento, em nível federal, cabe ao 

DS/SEPURB, propor a política nacional de saneamento, à CEF cabe o papel de 

entidade financiadora e agente operacional e ao BNDES, a responsabilidade pelo 

fmanciamento do setor privado e o exercício das funções de órgão executivo do PND 

-Programa Nacional de Desestatização. 

A já citada ANA, de acordo com o novo modelo de gestão pública em vigor, 

através de Lei Federal 9984/2000, com a finalidade de implementar a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, em articulação com órgãos e entidades públicas e 

privadas integrantes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 
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A ANA é uma autarquia federal vinculada ao Ministério de meio Ambiente e 

goza de autonomia administrativa e financeira. 

São atribuições da ANA: 

I - supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do 

cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos; 

II - disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o 

controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de recursos Hídricos; 

III - (VETADO) 

IV- outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos 

em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos artigos 5°, 6°, 7° e 

go. 
' 

V- fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União; 

VI - elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, dos valores a ser cobrados pelo uso de recursos hídricos de 

domínio da União, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos 

Comitês de Bacia Hidrográfica, na forma do inciso VI do artigo 38 da Lei 9433/77; 

VII- estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacia 

Hidrográfica; 

VIII - implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União; 
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IX- arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por meio de cobrança pelo uso 

de recursos hídricos de domínio da União, na forma do disposto no artigo 22 da Lei 

9433/77; 

X -planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas 

e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, em articulação 

com o órgão central do Sistema Nacional de defesa Civil, em apoio aos Estados e 

Municípios; 

XI - definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes 

públicos e privados, visando garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme 

estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas; 

XIII - promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da rede 

hidrometereológica nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas que a 

integram, ou que dela sejam usuários; 

XIV - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre 

Recursos Hídricos; 

XVI -prestar apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos; 

XVII - propor ao conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de 

incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos 

hídricos. 
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5 A SABESP E O ATENDIMENTO AO SANEAMENTO 
BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

A Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo - SABESP é 

uma empresa brasileira de economia mista e capital aberto, cujo principal acionista é 

o Governo do Estado de São Paulo, e possui ações no mercado negociadas na Bolsa 

de Valores. Ela é a maior empresa de saneamento da América Latina. 

A empresa, após 30 anos de existência, opera 366 municípios do Estado de 

São Paulo, possuindo um sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de 

esgotos, que atende a 60% da população paulista ou seja: 

a) 24 milhões de clientes, que correspondem a 60% da população total do 

Estado de São Paulo; 

b) 18.000 empregados; 

c) patrimônio líquido de cerca de 1 O bilhões de reais; 

d) produz 85.000 litros de água tratada por segundo; 

e) 5,2 milhões de ligações de água; 

f) 3, 7 milhões de ligações de esgoto; 

g) 46.600 quilômetros de redes de distribuidores de água; 

h) 31.100 quilômetros de redes coletoras de esgotos. 

Na Grande São Paulo, a SABESP tem contrato de operação com 31 do total 

de seus municípios e vende água para o abastecimento de sete outras cidades. 
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Dessas 31 cidades conveniadas com a empresa na área metropolitana da 

capital, 29 fazem parte de um sistema integrado de abastecimento e duas contam com 

sistemas isolados. 

Para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, a SABESP 

opera de forma integrada oito sistemas produtores de água a saber: 

"Ao norte o maior deles é o sistema Cantareira, formado pela reversão de 

parte das bacias dos rios Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibainha, formadores do rio 

Piracicaba, além do rio Juqueri, da bacia do Alto Tietê. O sistema Cantareira, 

portanto, é um exportador de água de grande importância estratégica por ligar duas 

bacias hidrográficas: Piracicaba e Alto Tietê. Ele tem, entre outras funções, a de 

regulador de cheias intensas e estiagem mais acentuada. O próprio rio Piracicaba, 

por sinal é um contribuinte do rio Tietê. 

No sistema Cantareira, a partir das cabeceiras da bacia, localizadas no sul de 

Minas Gerais, as águas são transferidas tanto para a estação de tratamento de água 

Guaraú como para a bacia do rio Piracicaba. 

Isso só se torna possível porque há interligação por meio de túneis e canais 

das barragens do Jaguari e Jacareí, passando por gravidade pelas represas do 

Cachoeira, Atibainha e Juqueri e chegando depois à Estação Elevatória de Santa 

Inês, onde toda água é bombeada para a represa de Águas Claras, construída no alto 

da Serra da Cantareira. 

28 



Da represa Águas Claras as águas passam, também por gravidade, para a 

ETA Guarau. Lá são tratados 33.000 litros de água por segundo, suficientes para 

abastecer cerca de 52% da população da Grande São Paulo. Isso corresponde a cerca 

de 9 milhões de pessoas das zonas norte, central, parte da leste e oeste de São Paulo, 

além dos municípios de Francisco tVforato, Franco da Rocha, Caieiras, parte de 

Guarulhos, São Caetano do Sul, parte de Santo André, Osasco, parte de Barueri, 

parte de Taboão da Serra e Carapicuíba"8
• 

Ao sul, nos limites da Serra do Mar, está o sistema Cantareira, o segundo 

maior sistema produtor de água da SABESP. Sua capacidade de produção é de 

14.000 litros de água por segundo. Guarapiranga represa água dos rios Embu-Mirim, 

Embu-Guaçu, Cipó, Vermelho, Ribeirão Itaim, Capivari e Parelheiros. A água é 

tratada na ETA (Estação de Tratamento de Água) Alto da Boa Vista e abastece 3,4 

milhões de pessoas das zonas sul e sudoeste da capital. 

Na zona leste está o sistema Alto Tietê, com uma produção média de 7.700 

L/s de água, mas com capacidade para até 10.000 L/s, que depois de tratada na ETA 

Taiaçupeba é distribuída para 2 milhões de pessoas. 

Na região do Guarapiranga, ainda existem os sistemas Rio Grande ( 4.200 L/s 

para 1 ,2 milhão de pessoas). 

8 Engenharia. Revista do Instinno de Engenharia de São Paulo, n.0 558 I 2003. 
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Localizado a 70 quilômetros da Capital, o sistema Rio Claro produz 3.800 L/s 

de água e alimenta 1 milhão de pessoas. 

O sistema oeste produtor Cotia é composto pelo Alto e Baixo Cotia que 

produzem juntos 2.200 L/s de água e alimentam uma população de cerca de 580 mil 

habitantes. 

Por último, existe o sistema Ribeirão da Estiva que produz 100 L/s de água, 

para abastecer 20.000 pessoas do município de Rio Grande da Serra. 

As Figuras 1 e 2, apresentam respectivamente, os Sistemas Produtores e os 

Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo. 

Além desses sistemas, a SABESP se utiliza também de forma considerável, o 

sistema de captação por poços artesianos. 

No que concerne ao esgoto, o grande projeto do Governo do Estado de São 

Paulo é a despoluição do rio Tietê, que está sendo desenvolvido em duas etapas. 

A primeira etapa do projeto foi concluída em 1998, com investimentos de 1, 1 

bilhão de dólares divididos entre o BID (Banco Internacional de Desenvolvimento), 

com US$ 450 milhões, a CEF com US$ 100 milhões e os demais US$ 550 milhões 

restantes foram aplicados pela SABESP. 
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Após oito anos de serviço, a coleta de esgotos nos municípios da área 

metropolitana cresceu de 70% para 79% e o tratamento deu um salto de 24% para 

65%. Foram construídos 1.500 quilômetros de redes coletoras, 250.000 novas 

ligações domiciliares, 315 quilômetros de coletores-tronco e 37 quilômetros de 

interceptores. 

Foram construídas na primeira fase três ETEs (Estações de Tratamento de 

Esgotos), na Capital, inauguradas entre 1994 e 1998, a saber: ETE São Miguel, com 

capacidade para 1,5 m3/s, a ETE Parque Novo Mundo com capacidade para 2,5m3/s, 

a ETE ABC com capacidade de 3m3/s para tratar esgotos da Capital e do ABC, e 

ainda ampliou a ETE Barueri de 7m3/s para 9,5m3/s. 

A segunda etapa teve início em maio de 2002, através de uma série de obras 

para a utilização total das estações concluías na primeira fase. Até 2005, serão 

entregues 1.200 quilômetros de redes coletoras, 280.000 ligações domiciliares, 107 

quilômetros de coletores-tronco e 33 quilômetros de interceptores. 

Com essas obras, a meta da SABESP é que o índice de coleta de esgoto na 

Grande São Paulo cresça de 79% para 82% e o do tratamento de esgoto passe de 

65% para 68%. 
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6 A SABESP E O REÚSO DE ÁGUA 

Chamada de alternativa do presente para garantir o futuro, o reúso é a 

utilização de água por mais de uma vez, depois de um tratamento adequado. O reúso 

planejado da água faz .Parte de um programa global, encabeçado pela Organização 

das Nações Unidas e pela Organização Mundial da Saúde, e visa alcançar três 

importantes elementos que coincidem com os objetivos da SABESP: proteção da 

saúde pública, manutenção da integridade dos ecossistemas e uso sustentado da água. 

A água de reúso é produzida dentro das estações de tratamento de esgoto e 

pode ser utilizada para inúmeros fins, além dos ligados a atividades agrícolas (lodo 

usado como fertilizante) e industriais, como o de resfriamento. Pode, por exemplo, 

ser usada em prefeituras e entidades que usam a água para lavagem de ruas e pátios, 

irrigação e rega de áreas, desobstrução de rede de esgotos e águas pluviais e lavagem 

de veículos. 

O fornecimento de água de reúso já é uma realidade. O projeto de reúso 

começou com uma empresa que utiliza água de reúso proveniente do esgoto, para 

lavagem e tingimento de seus produtos. 

Em 2001, o município de São Caetano do Sul passou a fazer a lavagem de 

suas ruas (após o funcionamento das feiras-livres) e rega de jardins com produto 

retirado da ETE ABC. 

32 



Em 2002 os municípios de Barueri e Carapicuíba começaram a utilizar água 

de reúso. Ainda em 2002, foi na ETA ABC inaugurado o Centro de Reservação de 

Água de Reúso com capacidade para 50.000 litros. 

A exposição sobre a atuação da SABESP mostra a sua participação no 

saneamento básico paulista e a importante contribuição que a SABESP proporciona 

ao setor de saneamento no país. 
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7 MOTIVAÇÕES PARA AS CONCESSÕES PRIVADAS EM 
OPERAÇÃO NO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 

Nos últimos 30 anos, principalmente graças ao PLANASA, o poder público 

propiciou ao Brasil uma considerável melhoria no atendimento às necessidades de 

saneamento. 

Todavia, no referido período, o setor acumulou uma série de problemas, que 

levaram o setor a ser classificado de não satisfatório, motivam a necessidade de uma 

reformulação e estabelecimento de novas estratégias e políticas que permitam a 

preservação do atual quadro. 

Esses problemas são de diversas naturezas, podendo-se destacar: 

a) Ênfase ao acréscimo da produção de água, em detrimento da melhoria da 

distribuição, promovendo a redução do consumo; 

b) Deficiência nas áreas administrativas e comercial, com falta de cadastro de 

usuários, de medição de consumo, de políticas de tarifas adequadas, falta de 

regiões eficazes de corte, por falta de pagamento, acarretando perda de 

faturamento e arrecadação; 

c) Falta de atendimento adequado com usuários; 

d) Acréscimo excessivo no quadro de pessoal; 

e) Defasagem na modernização tecnológica e gerencial; 

f) Baixa cobertura no esgotamento sanitário; 

g) Falta de continuidade administrativa e gestão não profissional. 
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Pesquisa do IBGE I 2002 mostra a situação atual do saneamento básico do 

país, através do percentual de domicílios dotados de algumas características, no total 

de domicílios particulares permanentes, por grandes regiões - Brasil -1992/2002. 

Tabela 3 - Rede Geral de Abastecimento de Água 

Ano Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

1992 73,6 70,5 55,2 86,2 72,7 66,6 
1997 77,7 69,7 62,5 88,1 78,9 71,4 
2002 82,0 63,8 70,6 91,0 83,0 78,8 
Fonte: IBGE- Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios- PNAD - 2002 

Tabela 4- Esgotamento Sanitário Adequado (rede coletora ou fossa séptica) 

Ano Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

1992 56,7 40,8 29,8 76,6 58,5 33,6 
1997 62,5 50,5 34,7 82,3 64,8 40,9 
2002 68,1 57,8 42,8 85,6 72,9 45,0 
Fonte: IBGE- Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios - PNAD - 2002 

De acordo com os dados do IBGE-PNAD-2002, sobre as condições de 

saneamento básico em 2002, havia 18% das moradias que não eram atendidas por 

rede geral de abastecimento de água, enquanto que esse potencial em 1992 era de 

26,4%, o que representa uma melhoria, embora em vários municípios a situação 

ainda seja bastante precária. 

Quanto ao esgotamento sanitário, em 2002 havia 31 ,9 de moradias que não 

dispunham de esgotamento sanitário adequado (existente quando a instalação 

sanitária era ligada a rede coletora de esgoto ou a fossa séptica). Em 1992 ·o 
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percentual correspondente era de 43,3%, segundo o IBGE. A abrangência da rede 

coletora de esgoto, ainda que tenha aumentado em dez anos, manteve-se como o 

serviço que apresentava a menor cobertura entre os pesquisados. 

De acordo com o Relatório da ABCON9
, o Brasil precisa de mais de R$ 50 

bilhões para, em 1 O anos, universalizar os serviços de água e esgoto e outros R$ 25 

bilhões para saldar o endividamento das empresas públicas de saneamento. 

Considerando que a população brasileira - como revela o IBGE - pode crescer nesse 

período em até 24 milhões de pessoas, haverá ainda uma necessidade adicional de R$ 

32 bilhões. 

As necessidades regionais desses investimentos assim se distribuem: 

Norte-11% 

Nordeste - 33% 

Sudeste- 35% 

Sul-12% 

Centro Oeste- 9% 

A principal fonte de recursos para o saneamento é o FGTS, cuja aplicação 

histórica, de 1970 a 1996, foi de R$ 700 milhões por ano. 

A necessidade de recursos é possível de ser satisfeita por meio de uma 

política de atração do setor privado. 

9 ABCON. Associação Brasileira das Empresas Concessionárias. Relatório de 10/06/2003. 
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O que reforça essa participação do setor privado é o fato de os órgãos 

públicos terem dificuldades de conseguir novos recursos, devido à incapacidade de 

endividamento e de pagamento. 

Ao longo da atuação do PLANASA, as companhias estaduais de saneamento 

acumularam dívida considerável, para com o governo federal, fazendo com que os 

Estados se tomassem grandes devedores da União. 

A Lei Federal n.0 8.727 de 1993, possibilitou a rolagem das dívidas dos 

governos estaduais, que acumulavam um saldo devedor, que no final de 1999 

chegara a cerca de R$ 15,5 bilhões. 

Esta situação mostra as dificuldades que o poder público enfrenta para 

superar as carências do país, no setor de saneamento básico. 

As concessões privadas dos serviços de água e esgotamento sanitário 

representam uma forma de participação e contribuição da iniciativa privada, para 

colaborar no gigantesco desafio de investimento que o setor exige. 

Recentemente, o Ministro da Fazenda do Brasil, em pronunciamento nacional 

pela televisão, informando do novo acordo do Brasil com o FMI - Fundo Monetário 

Internacional, previsto para ser concretizado em dezembro de 2003, considerando 

que no exercício de 2003 o país tinha superado a meta estabelecida com o FMI, 

sugeriu aos empresários privados, que através de parcerias com as empresas de 
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saneamento básico, estudassem a possibilidade de alavancar recursos não públicos de 

R$ 2,7 bilhões, para investirem no setor de saneamento básico. 

Todavia, embora já tenha ocorrido a concessão privada de saneamento em 

cinqüenta municípios brasileiros, o governo federal ainda não estabeleceu uma 

política para o saneamento, capaz de oferecer uma perspectiva de solução para os 

problemas que inibem o desenvolvimento do setor. 

Cabe ao DS/SEPRURB, em nível federal, propor a política nacional de 

saneamento. Cabe a CEF, o papel de entidade financiadora e agente operacional. 

Cabe ao BNDES, o financiamento do setor privado e o exercício das funções de 

órgão executivo do PND. 

A definição de uma política clara, pelo governo federal, para o programa de 

concessões do setor de saneamento, com a criação de uma agência reguladora para o 

setor, e a fixação dos marcos regulatórios, que defina os direitos e obrigações de 

todas as partes envolvidas, incentivarão a participação da iniciativa privada no 

saneamento. 
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8 ALGUMAS EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DE 
PRIV ATIZAÇÃO 

8.1 A experiência na Inglaterra e no País de Gales 

Nesses dois países, o setor de água e esgotos foi totalmente modernizado. As 

Water Authorities existentes, tiveram seu patrimônio e atribuições divididos em dois 

blocos a saber: 

a) Abastecimento de água, esgotamento sanitário, tratamento e disposição de 

águas residuárias a serem realizados por dez companhias regionais de água e esgotos 

e dezenove companhias locais de abastecimento de água, constituídas como 

empresas governamentais de capital aberto, cujas ações foram em seguida; vendidas 

a grupos privados; 

b) Gestão de recursos hídricos realizado pela National Rivers Authority, 

envolvendo drenagem, proteção contra inundações, pesca, conservação e recreação, 

navegação, monitoramento e disciplina de uso, qualidade ambiental e controle de 

poluição; 

Concomitantemente, foi instituído, para controlar as empresas privatizadas, 

um sistema de regulação devido ao monopólio intrínseco à prestação dos serviços de 

água e esgotos nas respectivas jurisdições. Ainda foram estabelecidas as condições 

de financiamento do sistema e a política e os critérios tarifários. 
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No caso da Inglaterra e do País de Gales, o sistema de regulação do setor está 

em consonância com a regulação geral dos países que por sua vez obedecem às 

diretrizes ditadas pela União Européia. 

Nesses países, as companhias operam de acordo com uma licença que 

disciplina as seguintes matérias: 

a) Regulação de preços de acordo com fórmulas específicas, revisão de valores e 

política de custos; 

b) Monitoramento dos serviços e atendimento à metas estabelecidas; 

c) Administração de cadastro e gestão dos bens; 

d) Proibição de subsídios cruzados; 

e) Código de prática para usuários; 

f) Fornecimento de informações para o Diretor Geral do OFWAT- Office of 

Water Services. 

O OFWAT é o órgão responsável pela regulação. Ele atua como agência 

reguladora independente, sendo dirigido por um diretor geral. São atribuições do 

OFWAT: a promoção de concorrência, a proteção do usuário, o controle dos preços, 

o acompanhamento do cronograma de investimento das companhias, o seu 

desempenho econômico-financeiro. 
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Uma avaliação dos primeiros cinco anos do novo regime mostrou melhora 

sensível no desempenho das instalações de tratamento de esgotos, com a obtenção de 

metas de qualidade. 

8.2 A experiência na França 

A França é o país com maior experiência em privatização de serviços de água 

e esgotos. 

Ela possui tradição histórica e cultural nesse sentido, pois as primeiras 

concessões da Compagnie Genérale des Eaux são de 1853, e as da Lyonnaise datam 

de 1880. 

Na França atualmente, cerca de 85% de abastecimento de água e 45% do 

esgotamento sanitário são administradas por empresas privadas. 

A gestão pública dos serviços de água e esgotamento sanitário na França é 

feita diretamente pela administração municipal, semelhante aos serviços autônomos 

no Brasil. 

Esses serviços na França operam com personalidade jurídica, patrimônio e 

orçamento próprios constituídos sob forma de autarquias. 

41 



O sistema é muito parecido com o do nosso país, devido às semelhanças que a 

organização político-administrativa da França apresenta com a do Brasil, tendo como 

base a prestação municipal de serviços de água e esgotos. 

Ainda, a Constituição Brasileira e a Lei Federal n.0 8987/95 mencionam as 

concessões e permissões, figuras jurídicas muito semelhantes às concessões e aos 

arrendamentos franceses. 

Esses modelos municipais de gestão se enquadram na categoria "gestão 

direta". 

De outra parte, as modalidades com participação da iniciativa privada são 

classificadas como de "gestão delegada", e feitas mediante contrato, precedido de 

outorga por concorrência pública, podendo assumir as seguintes configurações: 

a) modalidades sem risco para o privado; 

a1) gerenciamento- "Lagérance"- Nesta modalidade, o município contrata uma 

pessoa fisica ou jurídica, um operador privado dos serviços recebendo uma 

remuneração fixa pelo serviço prestado ("remuneration forfátaire"). O município 

controla a gestão dos serviços, fixa as tarifas e assume os riscos de lucro ou prejuízo. 

O operador privado, em nome do município, se relaciona com os usuários e com 

terceiros. O município é o responsável pelos investimentos e coloca as instalações do 

42 



serviço à disposição do operador, que recebe uma remuneração contratual, 

independente do seu desempenho. 

a2) Gerenciamento interessado - Régia Intéressée - Nesta modalidade o 

município contrata uma pessoa fisica ou jurídica, que assume a responsabilidade 

pelos serviços, recebendo uma remuneração variável, de acordo com ideais 

estabelecidos no contrato. Nesse caso, a modalidade estimula a eficiência do 

operador. 

b) Modalidade com risco para o privado 

bl) Arrendamento- "Affermage"- Nesta modalidade, o município contrata uma 

pessoa fisica ou jurídica, pública ou privada, que assume as explorações dos serviços 

por sua conta e risco. Os incentivos são feitos pelo município e o operador privado é 

remunerado diretamente pelo usuário, através de tarifas estabelecidas pelo contrato. 

O município não assume riscos; 

b2) Concessão - Nesta modalidade o poder concedente contrata uma 

concessionária (pessoa jurídica) para a prestação, financiamento e exploração do 

serviço, por sua conta e risco, através de contrato de longa duração. A concessionária 

assume os riscos dos investimentos e é remunerada diretamente pelos usuários, 

conforme critérios tarifários estabelecidos contratualmente. No final do contrato, as 

obras e instalações construídas, já utilizadas, são transferidas para o município. 
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Na França, no que se refere à qualidade da água distribuída, os municípios 

são obrigados a estabelecer ações de vigilância, utilizando-se de laboratórios 

credenciados pelos Diretórios Departamentais da Ação Sanitária e Social- DDAS e 

fixar nas prefeituras os resultados. 

Os Ministérios do Meio Ambiente e a Indústria exercem controles específicos 

sobre a qualidade de água distribuída e dos esgotos tratados. 

8.3 A experiência no Chile 

Até 1988, o setor de águas e esgotos do Chile era estruturado através de um 

Serviço Nacional de Obras Sanitárias - SENDOS, constituído por diretórios 

regionais da operação, atuando em onze regiões do país, subordinados à Diretoria 

Nacional de Obras Sanitárias - DNOS, órgãos normativos e de controle, e por mais 

duas empresas estatais, a Empresa Metropolitana de Obras Sanitárias de Santiago

EMOS e a ESV AL, na região de Valparaíso, empresas vinculadas ao Ministério de 

Obras Públicas e alguns serviços de propriedade privada e municipal. 

A partir de 30 de junho de 1988, com a aprovação da Lei Geral de Serviços 

Sanitários, que estabeleceu o atual regime da concessões, os chamados ENDOS 

regionais, a EMOS e a ESV AL, foram transformados em sociedades anônimas de 

propriedade estatal, com 99% das ações pertencentes à Corporación de Fomento de 

la Producion- CORFO, que funciona com "holding" e banco de desenvolvimento. A 
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CORFO disciplina as suas empresas, impondo níveis operacionais e financeiros 

predeterminados. 

O novo regime de concessões estabelecido, apresenta as seguintes 

características: 

a) É um direito amparado legalmente; 

b) É um direito outorgado por decreto do Ministério de Obras Públicas, 

mediante relatório aprovado pela SISS - Superintendência de Serviços 

Sanitários, órgão criado em 1990 com funções regulatórias, sucessor da 

DNOS; 

c) É um direito outorgado sem prazo previamente definido, podendo ser 

transferido total ou parcialmente e ter sua capacidade declarada em 

decorrência de descumprimento do contrato; 

d) As concessionárias podem ser pessoas físicas ou jurídicas; nos casos de 

serviços com mais de 500 ligações, a lei exige que sejam sociedades 

anônimas de capital aberto; 

e) As concessões asseguram a exclusividade da concessionária, bem como 

exigem obrigatoriedade de atendimento na área de concessão, denominada 

território operacional; 

f) A legislação chilena estabeleceu quatro tipos de concessão: Serviço Público 

de Produção de Água Potável, Serviço Público de Distribuição de Água 

Potável, Serviço Público de Coleta de Esgotos e Serviço Público de 

Disposição de Esgotos (necessariamente incluído o seu tratamento); 
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g) Por ser concessão sem prazo definido, o concessionário adquire o domínio 

sobre ela, o que lhe permite usá-la e dispor dela, podendo transferir, total ou 

parcialmente, tanto o direito de exploração como o seu domínio, mediante 

ciência da SISS, expressa formalmente por meio do decreto do Ministério de 

Obras Públicas e em conformidade com as regras que disciplinam esse 

direito; 

h) O concessionário se obriga a prestar o serviço adequado, conforme as regras 

estabelecidas. 

Na política, o processo de privatização proposto no novo regime, ainda não se 

realizou, com exceção da modalidade chamada de "contratos de gestão com 

financiamento", como o exemplo do contrato celebrado entre o Consórcio Águas 

Quinta. 

Os tarifários aprovados pela nova legislação consideram a necessidade do 

autofinanciamento, que tem como base o princípio da máxima eficácia. A nova 

política tarifária: 

a) É baseada na simulação de uma Empresa Modelo, assumida como eficiente, 

de modo a não permitir repasse da ineficiência aos usuários; 

b) Reflete o custo marginal de fornecer o serviço; 

c) Cobre os custos reais de operação e manutenção e permite às empresas 

fmanciarem seu desenvolvimento; 

d) Deve gerar, por lei, uma rentabilidade mínima de 7% sobre ativos; 
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e) Vale por período de 5 anos, ensejando sua revisão e eventual repasse de 

ganhos da produtividade aos usuários; 

f) Proporcionar informação qualificada aos usuários, de modo a servir de 

elementos de disciplina das relações fisicas entre produção e consumo; 

g) Enseja gestão eficiente dos serviços e racionalidade do uso da água; 

h) Permite universalizar o atendimento, inclusive mediante política de subsídio 

direto. 

O novo sistema instituiu o subsídio direto do Estado aos usuários de baixa 

renda. Esse subsídio é em porcentagem de conta devida, não sendo inferior a 40% 

nem superior a 75%. O novo sistema não permite a aplicação de subsídios cruzados. 

8.4 A experiência na Argentina 

Os principais marcos da evolução dos serviços de saneamento básico na 

Argentina são: 

a) Desde 1880 os serviços de saneamento básico estiveram a cargo da Obras 

Sanitarias de la Nación- OSN; 

b) Em 1964, foi criado o Serviço Nacional de Água Potable- SNAP, junto ao 

Ministério de Saúde Pública, voltado para o atendimento de cidades com 

população de até 15.000 habitantes; 

c) Em 1978 foi criada a Secretária de Recursos Hídricos junto ao Ministério de 

Obras e Serviços Públicos, posteriormente transformada na Sub-Secretaria de 
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Gestão de Recursos Hídricos - SSGRH, à qual foram subordinados o SNAP e 

aOSN; 

d) Em 1980, a OSN ficava responsável somente pelo atendimento à Grande 

Buenos Aires, formada pela capital e mais treze distritos, os demais serviços 

prestados ao interior foram descentralizados e passaram a ser prestados a 

nível provincial; 

e) Em 1988, o SNAP foi transformado no Conselho Federal de Água Potável e 

Saneamento - COF APS, posteriormente extinto e sucedido pelo Ente 

Nacional de Obras Hídricas de Saneamento- ENOHSA e o Conselho Federal 

de Saneamento - COFESA. 

O atual processo de privatii.ação dos serviços de águas e esgotos, da 

Argentina, começou em 1990, pela Província de Comentes. 

Em 1992, teve início a privatização dos serviços prestados pela OSN. A 

concessão dos serviços de água e esgotos da Grande Buenos Aires foi outorgada, em 

maio de 1993, ao Consórcio Águas Argentinas S.A., liderado pela empresa francesa 

Lyonnaise des Eaux-Dumez, por um período de 30 anos, podendo ser prorrogáveis. 

O consórcio investiu mais de US$ 1 bilhão, até 1997, sendo que o contrato prevê 

investimentos totais deUS$ 4 bilhões em 30 anos durante o período da privatização. 

Existem reguladores das concessões e marcos regulatórios específicos para os 

contratos de concessão. 
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Mais da metade da população urbana da Argentina, cerca de 56% é atendida 

por Empresas Concessionárias de nível provincial, como segue: 

Concessionárias privadas da Grande Buenos Aires, Comentes, Cidade de 

Córdoba, Formosa, Santa Fé e Tucuman e sociedades anônimas de capital 

majoritariamente provincial da Jujay e Medoza. Esses dados já incluem as 

concessões nas Provindas de Santiago Del Estero e Salta. 

Em 1992 foi criado o Ente Tripartite de Obras e Serviços Sanitários ETOSS, 

com dois representantes do Governo Nacional, dois da província de Buenos Aires e 

dois da cidade de Buenos Aires. 

A sua finalidade é a regulação, a legislação e o controle de prestação dos 

serviços e a defesa do senso comum de responsabilidade do Estado, fazendo a 

revisão e aprovação dos programas de expansão e manutenção dos sistemas, a 

revisão da estrutura tarifãria e a verificação das metas estabelecidas pela 

concessionária. 

Sua sustentação provém de cobrança de uma taxa de 2,67% incidente sobre o 

faturamento da concessionária. 
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9 AS CONCESSÕES PRIVADAS EM OPERAÇÃO NO 
SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 

O quadro abaixo apresenta os 50 (cinqüenta) municípios, em regime de 

concessão privada em operação, para os serviços de água e esgotamento sanitário, 

em junho de 2003. 

Por Estado, a quantidade de municípios está assim distribuída: 

Quadro 2 

Estado 

Amazonas 

Espírito Santo 

Mato Grosso 

Mato Grosso do Sul 

Minas Gerais 

Paraná 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

Total 

N. o de Municípios 

1 

1 

13 

1 

3 

1 

13 

17 

50 

Fonte: Associação Brasileira das Empresas Cocessionárias- ABCON- 2003. 

Essas concessões privadas em operação, algumas completas e outras parciais, 

tiveram início no ano de 1995. 

A população atendida por essas concessões está estimada atualmente em 

cerca de 6 milhões de habitantes. 

50 



Os investimentos comprometidos para o período das concessões privatizadas 

em operação, cujos prazos variam de 15 a 30 anos, estão estimados, pela ABCON, 

em cerca de R$ 3,3 bilhões, dos quais mais de R$ 780 milhões já foram investidos 

até 31/12/2002. 

Para o período de 2003 a 2007, estão previstos, pela ABCON, investimentos 

de ordem de R$ 613 milhões. 

Mesmo considerando o número de municípios, os investimentos bastante 

significativos, representam uma contribuição privada, na forma de concessão, para o 

atendimento, na melhoria de qualidade de vida de cerca de 6 milhões de pessoas. 

A seguir, são apresentados os principais dados das concessões privadas em 

operação, para os municípios brasileiros, que se encontram nestas condições, de 

acordo com as informações cedidas pela ABCON. 

9.1 Estado do Amazonas 

É na cidade de Manaus que está implantada a única concessão privada em 

operação no Estado do Amazonas. 

9.1.1 Município de Manaus 

Dados da concessão privada em operação: 
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Operadora Local: Águas do Amazonas 

Grupo Privado de Acionistas: Suez Environment 

População atendida: 1.294.560 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da operação: 04/07/2000 

Prazo: 30 anos 

Investimentos em Reais: 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Investimentos comprometidos no período de concessão: R$ 28.850.000,00 

Investimentos realizados desde o início da operação até 31/12/2002: R$ 

81.800.000,00 

Investimentos a serem realizados no período de 2003 a 2007 somam R$ 

187.000.000,00, assim distribuídos: 

Previsão (R$) 

25.000.000,00 

40.000.000,00 

47.000.000,00 

41.000.000,00 

34.000.000,00 

A concessionária Águas do Amazonas em 2000, primeiro ano de sua atuação 

apresentou plano de abastecimento de água para Manaus, contemplando 

principalmente as zonas leste e norte consideradas críticas no fornecimento de água. 

Da previsão de investimento de cerca de R$ 269 milhões a serem realizados 

até o ano de 2007, 63% serão nas áreas de esgoto e água, sendo 15% em produção de 

água e 11% em infra-estrutura. 

52 



O BNDES aprovou para a concessionária um financiamento de R$ 65,7 

milhões para serem aplicados no projeto de tratamento e distribuição de água e de 

coleta de esgotos, cujo total do projeto é de R$ I 12,4 milhões. 

Com este investimento, o projeto prevê um aumento de 63,3% para 95,1% da 

cobertura de abastecimento de água tratada da capital amazonense e a elevação do 

índice de coleta de esgoto de 2,9% para 12,6%. 

O projeto prevê também a melhoria da infra-estrutura das ET As dos sistemas 

Ponta do Ismael, localizados na Zona Oeste da cidade, e Manazinho na Zona Leste; a 

reabilitação e extensão das redes de água e esgoto, bem como a recuperação e 

ampliação das estações elevatórias e de tratamento isolado. O projeto inclui também 

a automação e a telegestão dos sistemas de adução e distribuição de água. 

Os recursos do BNDES serão concedidos na modalidade direta e também 

através dos agentes financeiros: UNIBANCO, Banco Safra e BBA. 

A presença da concessionária Águas do Amazonas em Manaus, é aprovada 

por 88% da população, conforme revela pesquisas realizadas. 

9.2 Estado do Espírito Santo 

No Estado do Espírito Santo, a concessão privada dos serviços de 

saneamento, existe em um único município, que é Cachoeiro do Itapemirim. 
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9.2.1 Município de Cachoeiro do Itapemirim 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Águas de Cachoeiro ( Citagua) 

Acionistas: 

Águia Branca Participações 

CEPEMAR Serviços de Consultoria em Meio Ambiente 

População atendida: I 72.007 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da operação: 15/07/1998 

Prazo: 30 anos 

Investimentos em Reais: 

Ano 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Total 

Investimentos comprometidos no total do periodo: R$ 50.000.000,00 

Investimentos materializados em 2002: R$ 9.360.000,00 

Investimentos realizados desde o início da operação até 3 I/12//2002: R$ 

25.930.000,00 

Previsão dos investimentos a realizar até 2007: 

Previsão (R$) 

6.980.000,00 

4.970.000.00 

2.000.000,00 

2.000.000,00 

1.210.000,00 

17. 700.000,0~ 
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Quando a Citagua, Águas de Cachoeiro S. A., assumiu a concessão em 1998, 

a situação do município de 172 mil habitantes era precária, tanto no saneamento 

quanto no fornecimento de água. Após cinco anos, Cachoeiro do Itapemirim é 

considerada exemplo de ampliação e modernização do sistema de abastecimento. A 

crônica falta de água nas torneiras tomou-se coisa do passado, graças aos 

investimentos da concessionária. 

A empresa inaugurou em junho de 2003 a ETE da cidade e até o final de 

2004, com a conclusão do sistema de coleta, Cachoeiro será a primeira cidade 

capixaba com tratamento de esgoto em toda a área urbana. 

A empresa é certificada com ISO 9002 e desenvolve também programas de 

educação, entre eles o Rio Vida na Escola, iniciativa inédita no Brasil, que abrange 

toda a rede pública e privada do município com informações sobre o saneamento 

básico. 

9.3 Estado do Mato Grosso 

No Estado de Mato Grosso existem 13 (treze) municípios que aderiram à 

concessão privada em modalidade plena (água e esgoto) e deverão atender a um total 

de 2.161.848 habitantes. Operadores locais e acionistas já definidos, à exceção de 3 

(três) municípios, ainda não divulgaram para a ABCON os demais dados sobre as 

respectivas concessões. 
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Os municípios são os seguintes: 

9.3.1 Município de Campo Verde 

A operadora local é a Águas de Campo Verde e o acionista é Kullinan 

Engenharia. 

A concessão é plena (água e esgoto) e deverá atender a uma população de 

13. O 1 7 habitantes. 

9.3.2 Município de Canarana 

A operadora local é a Companhia Ambiental de Canarana e o acionista é 

Montgomery do Brasil. 

A concessão é plena (água e esgoto) e deverá atender a uma população de 

11.651. 

9.3.3 Município de Juara 
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A operadora local é a Águas da Juara e a acionista é a Construtora P. 

Campanha. 

A concessão é plena (água e esgoto) e deverá atender a uma população de 

23.077 habitantes. 

9.3.4 Município de Guarantã do Norte 

A operadora local é a Águas de Guarantã e a acionista é a Perenge 

Engenharia. 

A concessão é de modalidade plena (água e esgoto) e deverá atender a uma 

população de 19.368 habitantes. 

9.3.5 Município de Itaúba 

A operadora local é a Águas de Itaúba e a acionista é a Kullinan Engenharia. 

A concessão é de modalidade plena (água e esgoto) e deverá atender a uma 

população de 4.869 habitantes. 

9.3.6 Município de Matupá 
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A operadora local é a Águas de Matupá e a acionista é a Perenge Engenharia. 

A concessão é plena (água e esgoto) e deverá atender a uma população de 

8.741 habitantes. 

9.3. 7 Município de Nobres 

A operadora local é a Empresa de Saneamento de Nobres e a acionista é a 

Ecomind Engenharia. 

A concessão é plena (água e esgoto) e deverá atender a uma população de 

12.600 habitantes. 

A data do início da operação é 01/06/1969, e o investimento comprometido 

no total do período de concessão é de R$ 2.600.000,00. 

9.3.8 Município de Nortelândia 

A operadora local é a Águas de Nortelândia e a acionista é a Kullinam 

Engenharia. 
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A concessão é plena (água e esgoto) e deverá atender a uma população de 

6.538 habitantes. 

9.3.9 Município de Peixoto de Azevedo 

A operadora local é a Águas de Peixoto e a acionista é a Construtora Triunfo. 

A concessão é plena (água e esgoto) e deverá atender a uma população de 

20.163 habitantes. 

9.3.10 Município de Pontes de Lacerda 

A operadora local é a Águas de Pontes e Lacerda e a acionista é a Agrimat 

Engenharia. 

A concessão é plena (água e esgoto) e deverá atender a uma população de 

28.196 habitantes. 

9.3.11 Município de Primavera do Leste 

Dados da concessão privada em operação: 
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Operadora Local: Águas de Primavera 

Acionista: Kullinan Engenharia 

População atendida: 36.491 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Investimentos em Reais: 

Investimento comprometido no total do período de concessão: R$ 

13.560.000,00 

Investimentos materializados desde o inicio da concessão até 31/12/2002: R$ 

1.230.000,00 

Investimentos realizados desde o inicio até 31/12/2002: R$ 2. 720.000,00. 

Investimentos previstos para o período de 2003 a 2007 são de R$ 

2.380.000,00, assim distribuídos: 

Ano 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Previsão (R$) 

1.500.000,00 

350.000,00 

170.000,00 

180.000,00 

180.000,00 

9.3.12 Município de Sorriso 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Águas de Sorriso 

Acionista: Perenge Engenharia 
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População atendida: 31.370 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Investimentos em Reais: 

Investimento comprometido no total do período de concessão: R$ 

Ano 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

16.730.000,00 

Investimentos materializados desde o início da concessão até 31/12/2002: R$ 

1.350.000,00 

Investimentos realizados desde o início até 31/12/2002: R$ 3.310.000,00. 

Investimentos previstos para o período de 2003 a 2007 são de R$ 

1.820.000,00, assim distribuídos: 

Previsão (R$) 

380.000,00 

330.000,00 

350.000,00 

380.000,00 

380.000,00 

9.3.13 Município de União do Sul 

A operadora local é a Águas de União do Sul e a acionista é a Construtora 

Nascimento. 
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A modalidade é de concessão plena (água e esgoto) e a população a ser 

atendida é de 2.767 habitantes. 

9.4 Estado de Mato Grosso do Sul 

O único município do Estado de Mato Grosso do Sul que possui concessão 

privada para os serviços de água e esgoto em operação é o de Campo Grande. 

Os principais dados de concessão privada em operação são: 

Operadora Local: Águas de Guariroba 

Acionistas: 

Gabar Sociedade General de Águas de Barcelona 

Co bel Construtora de Obras de Engenharia 

Sanesul Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul 

População atendida: 648.860 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da operação: 23/10/2000 

Prazo: 30 anos 

Investimento em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período da concessão: R$ 

271.240.000,00 

Investimentos materializados em 2002: R$ 17.450.000,00 
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Investimentos realizados desde o início da concessão até 31/12/2002: R$ 

32.170.000,00 

Previsão dos investimentos a realizar até 2007: 

Ano Previsão (R$) 

2003 8.600.000,00 

2004 9.820.000,00 

2005 15.570.000,00 

2006 23.610.000,00 

2007 8.630.000,00 

Total 66.230.000,00 

Ainda de acordo com o Relatório da ABCON10
, o consórcio Águas de 

Guariroba estenderá a cobertura de coleta e tratamento de esgotos dos atuais 18% 

para 70%, no prazo de 30 anos. O investimento total previsto para o sistema de água 

e esgoto é de R$ 271,24 milhões. A descrição das obras e melhoria está contida no 

Plano Diretor da Água e Esgoto do Município que será executado durante o período 

de concessão. Nos dois primeiros anos de administração, a empresa investiu R$ 

32,17 milhões. 

Os investimentos previstos para a ampliação do sistema de água de Campo 

Grande giram em tomo de R$121 milhões. Com as ações que serão executadas, a 

Águas de Guariroba pretende atender, até 2030, a 98% da população da cidade, 

estimada para a ocasião em 1 ,2 milhão de habitantes. 

10 ABCON. op. cit. pag. 103. 
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9.5 Estado de Minas Gerais 

As concessões privadas em operação no Estado de Minas Gerais incluem os 

municípios de Araújos, Bom Sucesso e Paraguaçu. A população atendida por esses 

municípios será de 34.592 habitantes, e os investimentos comprometidos para o 

período de concessão dos respectivos municípios somam R$ 9.570.000,00, dos quais 

R$ 1. 760.000,00 já foram investidos até 31/12/2002. Para o período de 2003 a 2007, 

estão previstos investimentos de R$ 7.120.000,00. 

9.5.1 Município de Araújos 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Sanarj Concessão de Saneamento Básico 

Acionistas: 

Global Engenharia 

Planex Consultoria 

População atendida: 4. 764 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da operação: 01/11/2002 

Prazo: 30 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimento comprometido no total do período de concessão: R$ 

1.190.000,00 
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Investimento materializado em 2002: R$ 240.000,00 

Os investimentos reaiizados desde o início da concessão até 31112/2002 

foram de R$ 240.000,00. 

Para o período de 2003 a 2005 estão previstos investimentos de R$ 

940.000,00 assim distribuídos: 

Ano 

2003 

2004 

2005 

Previsão (R$) 

250.000,00 

250.000,00 

440.000,00 

9.5.2 Município de Bom Sucesso 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Águas de Bom Sucesso 

Acionistas: 

Global Engenharia 

Planex Consultoria 

População atendida: 13.727 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da operação: 02/12/2002 

Prazo: 25 anos 

Investimentos em Reais: 
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Investimentos comprometidos no total do período da concessão: R$ 

3.090.000,00 

Investimentos materializados em 2002: R$ 120.000,00 

Investimentos realizados desde o início da operação até 31/12/2002: R$ 

120.000,00 

O total previsto de investimentos para o período de 2003 a 2007 é de R$ 

2.850.000,00 assim distribuídos: 

Ano 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Previsão (R$) 

460.000,00 

750.000,00 

1.000.000,00 

180.000,00 

460.000,00 

9.5.3 Município de Paraguaçu 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Coságua 

Acionistas: 

Global Engenharia 

Planex Consultoria 

População atendida: 16.1 O I habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da operação: 09/07/2000 
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Prazo: 30 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período de concessão: R$ 

5.280.000,00 

Investimentos materializados em 2002: R$ 220.000,00 

Investimentos realizados desde o início da operação até 31/12/2002: R$ 

1.400.000,00 

A previsão dos investimentos a realizar de 2003 a 2007 é de R$ 3.320.000,00 

assim distribuídos: 

Ano Previsão (R$) 

2003 980.000,00 

2004 980.000,00 

2005 980.000,00 

2006 290.000,00 

2007 80.000,00 

As principais obras e beneficios implantados incluem a nova captação do rio 

Sapucaí e a adutora elevatória. Foi ampliada a estação de tratamento de água. Com a 

ampliação do número de câmaras nas unidades de floculação, que passaram de 5 para 

48, está garantido à população o fornecimento ininterrupto de uma água de melhor 

qualidade. 

De julho de 2000, início da concessão, até outubro de 2002, o número de 

ligações cadastradas subiu 1 0%. 
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A construção de dois reservatórios com capacidade para 500 mil litros de 

água, representou a antecipação de metas, pois o Edital previa a construção do 

segundo reservatório apenas após nove anos de operação da concessão. 

Assim, foi garantido à população o fornecimento de água para consumo 

diário, mesmo na falta de energia, ou eventuais problemas no sistema. 

9.6 Estado do Paraná 

No Estado do Paraná existe uma única concessão privada em operação na 

área de saneamento básico na cidade de Paranaguá, cujos principal dados de 

concessão são os seguintes: 

9.6.1 Município de Paranaguá 

Dados da concessão em operação: 

Operadora Local: Águas de Paranaguá 

Acionistas: 

Carioca Christiani-Nielsen Engenharia 

Developer Consultoria 

Construtora Cowan 

EIT Empresa Industrial Técnica 

Grupo Queiroz Galvão 
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População atendida: 121.490 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da operação: 06/03/1997 

Prazo: 28 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no período de concessão: R$ 100.370.000,00 

Investimentos materializados em 2002: R$ 2.370.000,00 

Investimentos realizados desde o início da concessão até 31/12/2002: R$ 

47.850.000,00 

Os investimentos por realizar de 2003 a 2007 somam R$ 18.650.000,00 assim 

distribuídos: 

Ano Previsão (R$) 

2003 3. 730.000,00 

2004 3. 730.000,00 

2005 3. 730.000,00 

2006 3. 730.000,00 

2007 3. 730.000,00 

Dos R$ 47,85 milhões aplicados até 31112/2002, o BNDES financiou R$ 16 

milhões. Foi de grande importância a concessionária Águas de Paranaguá ter 

assumido o tratamento de esgoto no porto de Paranaguá, maior canal para exportação 

de grãos da América do Sul. Através desta operação, toda a carga de esgoto de cerca 

de 9 mil metros cúbicos de dejetos deixou de ser lançada ao mar. 

A cidade já possui uma cobertura de praticamente 100% nos serviços de água, 

de forma contínua e sem interrupção. 
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Dessa forma, foi eliminada a falta de água que ocorria todos os anos, durante 

o período seco (maio a setembro). 

A concessionária está coletando cerca de 70% e tratando 1 0% dos esgotos 

domésticos. 

Este tratamento teve início em julho de 2001, com a inauguração da primeira 

Estação de Tratamento de Esgoto. 

9. 7 Estado do Rio de .Janeiro 

No estado do Rio de Janeiro, são sete as concessões privadas em operação, 

em um total de treze municípios atendidos. 

Foram formados dois consórcios de municípios, ou seja: 

A operadora Águas de Juturnaíba reuniu os municípios de Araruama, Silva 

Jardim e Saquarema. 

E a operadora Prolagos, com os municípios de Cabo Frio, Búzios, Arraial do 

Cabo, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. 
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Incluindo os demais municípios, a concessão privada de águas e esgotos, em 

operação no Estado do Rio de Janeiro, atende a uma população de cerca de 1,5 

milhão de pessoas, com um investimento total de R$ 916,91 milhões, dos quais R$ 

363, 45 milhões já foram realizadas desde o início das concessões até 31/12/2002, e 

para o período de 2003/2007 estão previstos investimentos de mais R$ 229,41 

milhões. 

9. 7.1 Consórcio dos Municípios de Araruama, Silva Jardim e Saquarema 

Dados da concessão privada em operação: 

Operador Local: Águas de Juturnaíba 

Acionistas: 

Developer Consultoria 

Construtora Cowan 

EIT Empresa Industrial Técnica 

Carioca Christiani-Nielsen Engenharia 

Grupo Queiroz Galvão 

População atendida: 150.000 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início de Operação: 16/03/1998 

Prazo: 25 anos 

Investimentos em Reais: 

Comprometimento total do período: R$ 72.940.000,00. 
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Materializados em 2002: R$ 770.000 

Realizados desde o início da operação até 31112/2002: R$ 4.240.000,00. 

Previsão dos investimentos para os próximos anos até 2007: 

Ano Previsão (R$) 

2003 1.510.000,00 

2004 3.160.000,00 

2005 3.160.000,00 

2006 3.160.000,00 

2007 3.160.000,00 

Total 14.160.000,00 

Quando o consórcio Águas de Juturnaíba iniciou a sua operação, o índice da 

população que recebia água tratada era de 65%. Atualmente, 90% da população está 

sendo beneficiada com o recebimento de água tratada. Isto foi possível graças ao 

investimento na recuperação da Estação de Tratamento de Água, localizada às 

margens da Lagoa Juturnaíba, elevando a produção média de água tratada de 600 L/s 

para 1.100 L/s, além das reformas na ampliação das redes assentadas, dos 

reservatórios e dos boosters. Até 2007 serão investidos aproximadamente R$ 18 

milhões na reestruturação do sistema. 

Ainda, serão investidos R$ 60 milhões em obras, operação e manutenção do 

sistema. Também serão assentados ao longo da concessão mais 200 quilômetros de 

redes de água e esgoto, e construídos vários reservatórios de água tratada e Estações 

de Tratamento de Esgotos. 

9. 7.2 Consórcio dos Municípios de Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo 
Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia 
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Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Pro lagos 

Acionistas: 

AdP Águas de Portugal 

EBAL Empresa Brasileira de Águas Livres 

EP AL Empresa Portuguesa de Águas Livres 

População atendida: 154.464 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da operação: 13/07/1998 

Prazo: 25 anos 

Investimentos em Reais: 

Ano 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Total 

Comprometimento total do período: R$ 280.840.000,00 

Materializados em 2002: R$ 38.060.000,00 

Realizados desde o início da operação, até 31/12/2002: R$ 113.010.000,00. 

Previsão para os investimentos a realizar até 2007: 

Previsão (R$) 

22.710.000,00 

1.630.000,00 

1. 780.000,00 

10.740.000,00 

13.300.000,00 

50.160.000,00 

A Pro lagos, na região dos lagos, atende atualmente uma população de 270 mil 

pessoas, que no verão se multiplica com a chegada de mais de um milhão de turistas. 
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Dos R$ 280,8 milhões de investimentos globais previstos para os 25 anos de 

concessão, já foram aplicados R$ 113 milhões em recursos próprios. 

Desde que iniciou as atividades, a Prolagos tem dado enorme contribuição ao 

desenvolvimento da Região dos Lagos, passando a fornecer água potável, de 30% 

quando assumiu o sistema para 85% da população. Para isso, foram investidos cerca 

de R$ 85 milhões, aplicados na forma de expansão das redes de abastecimento de 

água. 

No final de 2002, a empresa decidiu antecipar as metas de atendimento e 

iniciar o sistema de tratamento de esgoto, investindo até meados de 2003, cerca de 

R$ 44 milhões na instalação de redes coletoras e na construção de Estações de 

Tratamento de Esgotos, que passarão a atender aproximadamente 51% da população. 

9. 7.3 Município de Campos 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Águas do Parruba 

Acionistas: 

Developer Consultoria 

Construtora Cowan 

EIT Empresa Industrial Técnica 

Carioca Christiani-Nielsen Engenharia 
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Grupo Queiroz Galvão 

População atendida: 325.000 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da Operação: 14/09/1999 

Prazo: 30 anos 

Investimentos em Reais: 

Ano 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Total 

Comprometimento total do Investimento no período: R$ 120.000.000,00. 

Investimentos materializados em 2002: R$ 12.050.000,00 

Investimentos realizados desde o início da operação até 31/12/2002: 

R$ 50.510.000,00. 

Previsão dos investimentos a realizar até 2007: 

Previsão (R$) 

11.100.000,00 

10.000.000,00 

6.000.000,00 

4.000.000,00 

3.000.000,00 

34.100.000,00 

A Águas do Paratba, que atende a população de Campos, desde setembro de 

1999, irá investir R$ 120 milhões em seu plano de saneamento, sendo R$ 50 milhões 

nos três primeiros anos. 

Por empréstimo proveniente do BNDES, a concessionária recebeu R$ 35 

milhões. Até o final de 2002, a empresa Águas do Paraíba dobrou o volume de água 
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tratada para 86% da população, antecipando em um ano a meta contratual com a 

Prefeitura. 

Também já começou a investir no sistema de esgoto, implantando a Estação 

de Tratamento que contribuíra para a preservação dos mananciais da região. 

Quando assumiu a concessão, a produção de água da cidade era de 600 L/s. 

Após 60 dias, com a otimização do processo, a produção passou a ser de 850 L/s e 

em 15 meses a população saltou para 1.200 L/s. 

A concessão à iniciativa privada gerou 560 empregos diretos e 2.000 

indiretos, com a execução das obras do projeto. 

9. 7.4 Município de Guapimirim 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Fontes da Serra 

Acionistas: Emissão Engenharia e Construção 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

9. 7.5 Município de Niterói 

Dados da concessão privada em operação: 
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Operadora Local: Águas de Niterói 

Acionistas: 

Developer Consultoria 

Construtora Cowan 

EIT Empresa Industrial Técnica 

Carioca Christiani-Nielsen Engenharia 

Grupo Queiroz Galvão 

População Atendida: 461.000 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da Operação: 05/11/1999 

Prazo: 30 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período: R$ 197.440.000,00. 

Investimentos materializados em 2002: R$ 12.140.000,00 

Investimentos realizados desde o início da operação até 31/12/2002: R$ 

116.030.000,00. 

Previsão dos investimentos a realizar até 2007: 

Ano Previsão (R$) 

2003 13.990.000,00 

2004 4.490.000,00 

2005 6.890.000,00 

2006 2.240.000,00 

2007 2.240.000,00 

Total 29.850.000,00 
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Em Niterói, a concessionária Águas de Niterói irá investir R$ 198 milhões até 

2029, já tendo materializado R$ 116 milhões até dezembro/2002. Desse total, o 

BNDES está financiando R$ 53 milhões. 

Uma das prioridades imediatas é instalar uma ampla rede de tratamento de 

esgoto. Cerca de R$ 35 milhões serão destinados à instalação da rede de 

abastecimento na região oceânica. 

Dos R$ 53 milhões obtidos pela concessionária do BNDES, R$ 21 milhões 

foram empregados principalmente ao longo de 200 I, no abastecimento de água e, na 

instalação da rede de coleta e tratamento de esgoto da região oceânica 

A meta agora é investir R$ 94 milhões em cinco anos e ampliar de 75% para 

100% a parcela da população servida com água canalizada e tratada, além de 

aumentar de 35% para 85% o volume de esgoto coletado e tratado. 

9. 7.6 Município de Petrópolis 

Dados da concessão privada em operação: 

Operação Local: Águas do Imperador 

Acionistas: 

Developer Consultoria 

Construtora Cowan 
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EIT Empresa Industrial Técnica 

Carioca Christiani-Nielsen Engenharia 

Grupo Queiroz Galvão 

População atendida: 190.328 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da operação: 01/01/1998 

Prazo: 30 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período: R$ 105.770.000,00. 

Investimentos materializados em 2002: R$ 3.430.000,00 

Investimentos rea1izados desde o inicio da operação até 31/12/2002: R$ 

46.660.000,00. 

Previsão dos investimentos a realizar até 2007: 

Ano Previsão (R$) 

2003 8.530.000,00 

2004 10.350.000,00 

2005 10.350.000,00 

2006 12.950.000,00 

2007 12.950.000,00 

Total 55.140.000,00 

A concessionária Águas do Imperador de Petrópolis já investiu R$ 4 7 milhões 

em quatro anos e anuncia mais R$ 105 milhões para os próximos 27 anos. 

Desde janeiro de 1998, quando iniciou suas atividades, o volume de esgoto 

tratado na cidade passou de 3% para 28%. 
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O BNDES está fmanciando a empresa no montante de R$ 24 milhões. 

O cronograma de obras e investimentos priorizou as emergências. Era 

preciso, inicialmente, aumentar a captação de água, especialmente no Centro, Alto da 

Serra, Quitandinha e Valparaíso, locais onde a falta de água era mais freqüente. Para 

aumentar a oferta, foi necessário elevar a captação, tratar a água e recuperar a rede de 

distribuição, que registrava perdas de quase 50% da produção. 

9.7.7 Município de Nova Friburgo 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: CAENF- Concessionária de Águas e Esgotos de Nova Friburgo. 

Acionistas: 

Earth Tech do Brasil 

Tyco Group 

População atendida: 154.800 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da Operação: 01/07/1999 

Prazo: 25 anos 

Investimentos em Reais: 

Comprometimento total do investimento no período: R$ 139.910.000,00 

Investimentos materializados em 2002: R$ 840.000,00 
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Ano 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Total 

Investimentos realizados desde o início da operação até 31/12/2002: R$ 

33.000.000,00 

Previsão dos investimentos a realizar até 2007: 

Previsão (R$) 

11.200.000,00 

12.800.000,00 

10.000.000,00 

6.000.000,00 

6.000.000,00 

46.000.000,00 

9.8 Estado de São Paulo 

As concessões privadas em operação no Estado de São Paulo, conforme o 

Relatório da ABCON11
, até o início de julho de 2003, totalizaram 17 (dezessete) 

municípios, atendendo a uma população de cerca de 2 (dois) milhões de habitantes, 

representando quase 33% de toda população servida pelas operadoras de concessão 

privada do país, com previsão de investimentos de cerca de R$ 562 milhões, a serem 

realizados durante o período de concessão, dos quais mais de R$ 222 milhões já 

haviam sidos investidos até 31/12/2002. 

É a seguinte a relação dos municípios do Estado de São Paulo, que possuem 

concessões privadas em operação: Araçatuba; Birigui; Cajamar; Guará; Itu; Jaú (com 

duas concessões separadas para água, e outra para esgoto); Jundiaí; Limeira; 

11 ABCON. op. cit. pag 103. 
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Mairinque; Matão; Mauá; Mineiros do Tietê; Mirassol; Ourinhos; Ribeirão Preto; e 

São Carlos. 

9.8.1 Município de Araçatuba 

Os principais dados da concessão privada em operação do município de 

Araçatuba são os seguintes: 

Operadora Local: Sanear - Saneamento de Araçatuba 

Acionistas: 

Amafi Tecnologia 

Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Gerais 

Resil Engenharia e Manutenção 

Earth Tech do Brasil 

População atendida: 231.050 habitantes 

Modalidade: Concessão para esgoto 

Início da operação: 01/01/2000 

Prazo: 21 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do periodo: R$ 17.000.000,00 

O total dos investimentos já foi realizado até 31/12/2002. 

Em Araçatuba, conseguiu-se a proeza de se atingir 1 00% na coleta e 

tratamento de efluentes, o que é um fato raro no Brasil. 
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Para resolver o problema de esgoto de Araçatuba foram implantadas técnicas 

chamadas de "Poços Profundos". 

9.8.2 Município de Birigui 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Aquapérola 

Acionistas: 

Hidrogesp Hidrogeologia, Sondagens e Perfurações 

Colina Participações 

População atendida: 100.000 habitantes 

Modalidade: Concessão para água 

Início da operação: 01/06/1995 

Prazo: 15 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período: R$ 2.000.000,00 

Investimentos realizados até 31/12/2002: R$ 2.000.000,00 

Em Birigui foi um sucesso a aplicação da modalidade B.O.T. (Build Operate 

and Transfer) nos serviços de captação de água para o abastecimento à população. 

A cidade é exemplo de atuação do consórcio privado que funciona 

perfeitamente alinhado com os objetivos defmidos antes de assumir a concessão. 
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9.8.3 Município de Cajamar 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Águas de Cajamar 

Acionistas: 

Earth Tech do Brasil 

REK Construtora 

Hidrogesp Hidrogeologia, Sondagens e Perfurações 

População atendida: 39.500 habitantes 

Modalidade: Concessão para água 

Início da operação: 18/10/1997 

Prazo: 14 anos 

Investimentos em Reais: 

Comprometimento dos investimentos no período: O total de investimentos 

previstos para o período de concessão foi de R$ 2. 700.000,00. 

Estes investimentos já foram todos concluídos até 31112/2002. 

Em Cajamar também foi utilizada a modalidade B.O.T. de serviços de 

captação, tratamento e fornecimento de água. 

Cajamar é considerada exemplo bem sucedido de consórcio privado, que 

resolveu os problemas e funciona alinhado com os objetivos definidos para a 

concessão. 
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9.8.4 Município de Guará 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Águas de Guará 

Acionista: Hidrogesp Hidrogeologia, Sondagens e Perfurações 

População atendida: 19.000 habitantes 

Modalidade: Concessão para água 

Início da operação: 25/05/2000 

Prazo: 25 anos 

Investimentos em Reais: 

Ano 

2003 

2004 

2005 

Total 

Investimentos comprometidos no total do período: R$ 6.000.000,00 

Investimentos materializados no ano de 2002: R$ 600.000,00 

Investimentos realizados desde o início da operação até 31/12/2002: 

R$ 1.800.000,00 

Previsão de investimentos a realizar até 2005. 

Previsão (R$) 

2.600.000,00 

1.000.000,00 

600.000,00 

4.200.000,00 

9.8.5 Município de Itu 

Dados da concessão privada em operação: 
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Operadora Local: Cavo I tu Serviços de Saneamento 

Acionistas: Cavo Itu Serviços de Saneamento 

População atendida: 123.956 habitantes 

Modalidade: Concessão para esgoto 

Início da Operação: 15/05/1998 

Prazo: 20 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período: R$ 25.300.000,00 

Os investimentos previstos já foram todos realizados até 31/12/2002, no total 

de R$ 25.300.000,00. 

Com relação ao esgoto, a cidade de I tu está comemorando a proeza de atingir 

1 00% do recolhimento e tratamento dos efluentes, fato raro no Brasil. 

Nesta cidade foram implantadas técnicas modernas e pioneiras no Brasil em 

estações de tratamento, as chamadas de "Poço Profundo". 

9.8.6 Município de .Jaú 

O município de Jaú possui duas concessões privadas em operação, separadas, 

uma para os serviços de água e outra para os serviços de esgotos. A população total 

atendida é de 107.808 habitantes. 

Dados da concessão privada em operação para os serviços de Água: 

86 



Operadora Local: Águas de Mandaguahy 

Acionistas: 

Amafi Tecnologia 

Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Gerais 

Resiti 

Earth Tech do Brasil 

Modalidade: Concessão para água 

Início da operação: 15/10/1998 

Prazo: 21 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos para o total do período: R$ 11.000.000,00. 

Investimentos materializados em 2002: R$ 400.000,00. 

Investimentos realizados até 31/12/2002: R$ 10.600.000,00 

Os restantes R$ 300.000,00 estão previstos para o ano de 2003. 

Em Jaú foi utilizada com sucesso, a modalidade de B.O.T. de serviços de 

captação, tratamento e fornecimento de água. 

Dados da concessão privada em operação para os serviços de esgoto: 

Operadora Local: SANEJ 

Acionistas: 

Amafi Tecnologia 

Earth Tech do Brasil 
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Saneciste Saneamento e Meio Ambiente 

Modalidade: Concessão para esgoto 

Início da operação: 01/01/2001 

Prazo: 25 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período: R$ 18.000.000,00 

Investimentos materializados em 2002: R$ 2.580.000,00 

Investimentos realizados desde o início da operação até 31/12/2002: R$ 

7.680.000,00 

Previsão dos investimentos a realizar até 2007: 

Ano Previsão (R$) 

2003 2.580.000,00 

2004 2.580.000,00 

2005 2.580.000,00 

2006 2.580.000,00 

Total 10.320.000,00 

9.8. 7 Município de Jundiaí 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Companhia de Saneamento de Jundiaí 

Acionistas: 

Construtora Augusto Velloso 

Construtora Coveg 
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Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Gerais 

População atendida: 289.103 habitantes 

Modalidade: Concessão de esgoto 

Início da operação: 15/09/1998 

Prazo: 20 anos 

Investimento em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período da concessão: R$ 

40.000.000,00 

Investimento materializado no ano de 2002: R$ 1.300.000,00 

Investimentos realizados desde o início até 31/12/2002: R$ 29.380.000,00 

Para o ano de 2004 estão previstos investimentos no valor de R$ 

4.380.000,00. 

O índice de tratamento de esgotos em Jundiaí é de 100%. 

Com a implantação do Conselho Municipal, no qual participam 

representantes do Poder Concedente, dos usuários e da operadora, a sociedade 

acompanha o andamento da concessionária e opina diretamente na organização, 

propiciando assim uma harmonização entre as partes interessadas. 

9.8.8 Município de Limeira 

Dados da Concessão Privada em operação: 
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Operadora Local: Águas de Limeira 

Acionistas: 

Suez Environment 

Organização Odebrecht 

População atendida: 270.000 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da operação: 02/06/1995 

Prazo: 30 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período: R$ 146.310.000,00 

Investimentos materializados em 2002: R$ 8.000.000,00 

Investimentos realizados desde o início da operação até 31/12/2002: R$ 

30.440.000,00 

Previsão dos investimentos a realizar até 2007: 

Ano Previsão (R$) 

2003 12.660.000,00 

2004 17.820.000,00 

2005 4.200.000,00 

2006 4.900.000,00 

2007 8.100.000,00 

Total 47.670.000,00 

Foi em Limeira que se implantou a primeira operação privada do gênero no 

país. 
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Em Limeira, investidores privados conseguiram estabelecer um 

relacionamento exemplar com a prefeitura e a população. 

O índice de aprovação dos serviços é de quase 100% da comunidade. 

Recentemente, a concessionária Águas de Limeira anunciou que a cidade terá 

85% de seus esgotos tratados até 2004 e o saldo remanescente será gradativamente 

tratado, ano a ano, até atingir 100% em 2009. 

A Águas de Limeira pretende investir R$ 4 7 milhões nos próximos cinco 

anos. Será priorizado o tratamento de esgoto, uma vez que a coleta já atinge 1 00% 

dos domicílios, mas apenas 8% dos resíduos eram tratados. 

No final de 2002, foi inaugurada a fase I da Estação de Tratamento de Esgoto 

de Tatu, com tratamento primário de efluentes, e representa a primeira ação do 

Programa de Despoluição das Bacias Hidrográficas de Limeira, programa lançado há 

um ano pela concessionária. 

Foram investidos R$ 4,6 milhões na ampliação, recuperação e implantação de 

sistemas de ETEs, que já existiam. 

Com o trabalho, a ETE passou a receber, além do esgoto doméstico, efluentes 

industriais da sub-bacia. A carga orgânica recebida pela ETE equivale à produção de 

esgoto de 800 mil pessoas. Nesta primeira fase a média de extração de lodo é de 40 a 
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60 toneladas por dia, que deixam de ser lançados diretamente no Ribeirão Tatu, e por 

conseqüência, no rio Piracicaba. 

Outros projetos e ações estão sendo desenvolvidos para a despoluição das 

bacias dos córregos Duas Barras, Lagoa Nova e Graminha. 

A Águas de Limeira desde 1998 é certificada pela BVQI segundo os critérios 

da norma ISO 9002, cujo sistema da qualidade engloba 100% das operações, e foi 

reconhecida entre os especialistas do setor, ganhando diversos prêmios, como o 

Prêmio PNQS - Prêmio de Qualidade ABES - Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, sendo considerada a melhor concessionária de saneamento. 

9.8.9 Município de Mairinque 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Ciágua - Águas de Mairinque 

Acionistas: Vilanova Engenharia 

População atendida: 36.000 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da operação: 01/05/97 

Prazo: 30 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos até o final do período: R$ 31.000.000,00 

Investimentos materializados em 2002: R$ 1.000.000,00 
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Ano 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Total 

Investimentos realizados até 31/12/2002: R$ 9.000.000,00 

Investimentos a realizar até 2007: 

Previsão (R$) 

500.000,00 

1.100.000,00 

1.100.000,00 

500.000,00 

500.000,00 

3. 700.000,00 

Em 2002 a Ciágua, concessionária de Mairinque completou cinco anos de 

atividade, atingindo o compromisso prioritário de equilibrar o fornecimento de água 

das diversas regiões do município, que antes possuíam serviços insatisfatórios. A 

Ciágua investiu R$ 9 milhões em seu programa de saneamento, ampliando o índice 

de cobertura de água de 92% para 99<'/o e o de esgoto de 68% para 78%. 

A Ciágua tem como meta investir meio R$ 22 milhões até final do contrato de 

concessão. 

9.8.10 Município de Man1ia 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Águas de Marília 

Acionistas: 

Hidrogesp Hidrogeologia, Sondagens e Perfurações 

Telar Engenharia e Comércio 
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Infra 

População atendida: 50.000 habitantes 

Modalidade: Concessão para água 

Início de Operação: O 1/07/1999 

Prazo: 20 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período de concessão: R$ 

3.880.000,00 

No município de Marília, a empresa Águas de Marília já completou os R$ 

3.880.000,00 até 31/12/2002. 

Em Marília foi adotada a modalidade B.O.T. de serviços de captação, 

tratamento e fornecimento de água, com pleno sucesso. Além de resolver o problema 

do município, a concessionária funciona perfeitamente alinhada com os objetivos 

definidos antes de assumir a concessão. 

9.8.11 Município de Matão 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Companhia Matonense de Saneamento 

Acionistas: 

Grupo MBP 

Grupo Branco Peres 
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Emissão Engenharia e Construção 

Holding 

População atendida: 72.200 habitantes 

Modalidade: Concessão para esgoto 

Início da operação: 01/01/1994 

Prazo: 30 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período de concessão: R$ 

Ano 

2003 

2004 

2005 

2006 

Total 

13.740.000,00 

Até 31/12/2002, ainda não haviam sido iniciados os investimentos pela 

concessionária, no município de Matão. 

O cronograma de investimentos para o período 2003 a 2006 é o seguinte: 

Previsão (R$) 

9. 700.000,00 

140.000,00 

140.000,00 

240.000,00 

10.220.000,00 

9.8.12 Município de Mauá 

No município de Mauá é a ECOSAMA - Empresa Concessionária de 

Saneamento de Mauá, a operadora local e o acionista é a Gautama. 
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O início da operação foi em 01/03/2003, estão previstos, investimentos de R$ 

150.000.000,00 num prazo de 30 anos de concessão. 

A modalidade é Esgoto e Reúso. 

O grande acontecimento adotado em Mauá é a concessão privada para o 

reúso. 

9.8.13 Município de Mineiros do Tietê 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Saneciste Saneamento e Meio Ambiente 

Acionista: Saneciste Saneamento e Meio Ambiente 

População atendida: 9.462 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Inicio da operação: 20/08/1995 

Prazo: 20 anos 

Em Mineiros do Tietê já foram investidos até 31/12/2002, os R$ 2.000.000,00 

que estavam previstos para o prazo de concessão. 

9.8.14 Município de Mirassol 
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Os principais dados da concessão privada em operação do município de 

Mirassol são os seguintes: 

Operadora Local: Paz Gestão Ambiental 

Acionista: Paz Engenharia 

População atendida: 48.312 habitantes 

Modalidade: Concessão Plena (água e esgoto) 

Início da operação: 01/09/2001 

Prazo: 5 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período de concessão: R$ 

750.000,00 

Em 2002 foram investidos R$ 200.000,00 e os investimentos acumulados em 

31/12/2002 somaram R$ 300.000,00. 

Para o ano de 2003 estão previstos investimentos de R$ 200.000,00. Os 

restantes R$ 250.000,00, para completar o comprometimento dos 

investimentos no período de concessão, estão previstos para serem aplicados 

no ano de 2004. 

9.8.15 Município de Ourinhos 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: Águas de Esmeralda 

Acionistas: 

Earth Tech do Brasil 

97 



DH Perfuradora de Poços 

População atendida: 22.000 habitantes 

Modalidade: Concessão para água 

Início de Operação: 01/10/1996 

Prazo: 15 anos 

Investimentos em Reais: 

Os investimentos totais comprometidos para o período de concessão são de 

R$ 1. 700.000,00, dos quais R$ 60.000,00 foram investidos em 2002 e os 

investimentos acumulados em 31/12/2002 somam R$ 1.260.000,00. 

Ano 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Dos restantes R$ 440.000,00, para completar o compromisso assumido com a 

concessão, serão investidos da seguinte forma: 

Previsão (R$) 

20.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

360.000,00 

Em Durinhos foi utilizada a modalidade B.O.T. de serviços de captação, 

tratamento e fornecimento de água, com pleno sucesso. O consórcio privado resolveu 

o problema e funciona perfeitamente alinhado com os objetivos definidos antes de 

assumir a concessão. 

9.8.16 Município de Ribeirão Preto 

Dados da concessão privada em operação: 
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Operadora Local: Ambient Serviços Ambientais de Ribeirão Preto 

Acionistas: 

OHLS.A. 

INIMA Serviços Europeos de Medio Ambiente 

REK Construtora 

População atendida: 540.000 habitantes 

Modalidade: Concessão para esgoto 

Início da operação: 01/01/2001 

Prazo: 23 anos 

Investimentos em Reais: 

Investimentos comprometidos no total do período de concessão: R$ 

90.000.000,00 

Investimentos materializados em 2002: R$ 57.000.000,00 

Investimentos realizados desde o início da operação até 31/12/2002: R$ 

78.000.000,00 

Do total dos investimentos por realizar de R$ 12.000.000,00, no ano de 2003 

serão investidos R$ 7.000.000,00 e no ano de 2007 R$ 5.000.000,00. 

A cidade de Ribeirão Preto, a partir de setembro de 2003, com a inauguração 

de uma nova ETE, construída pela concessionária privada Ambient, terá 1 00% do 

esgoto tratado. 

A atuação da Ambient, que pretende investir R$ 12 milhões no período 

2003/2007, é elogiada por todos, inclusive pelo setor público. 
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9.8.17 Município de São Carlos 

Dados da concessão privada em operação: 

Operadora Local: DH Perfuradora de Poços 

Acionista: Hidrogesp Hidrogeologia, Sondagens e Perfurações 

População atendida: 25.000 habitantes 

Modalidade: Concessão para água 

Início da operação: 01105/1994 

Prazo: 10 anos 

Investimento em Reais: 

O investimento comprometido no total do período de concessão foi de R$ 

830.000,00 dos quais R$ 790.000 já foram aplicados até 31112/2002. 

Os restantes R$ 40.000,00 serão completados no ano de 2003. 

Em São Carlos foi utilizada a modalidade B.O.T. de serviços de captação, 

tratamento e fornecimento de água, com grande sucesso. A concessionária resolve o 

problema e atua perfeitamente alinhada com os objetivos definidos antes de assumir 

a concessão. 
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10 CONCLUSÃO 

O diagnóstico da situação do setor mostrou que, com exceção do Estado de 

São Paulo, onde a SABESP tem uma importante atuação e em mais outros cinco 

Estados, onde as empresas estaduais tem saldo positivo, a situação do saneamento 

básico no Brasil ainda é bastante precária, principalmente nas regiões menos 

desenvolvidas. 

A extinção do PLANASA, em 1992, provocou um vazio no setor de 

saneamento básico, sendo uma das principais causas que motivaram as concessões 

privadas a partir de 1995. 

Quanto à experiência internacional, com exceção dos Estados Unidos, que 

não tiveram destaque neste trabalho e cujos serviços de saneamento não chegam a ser 

25% privatizados, a dissertação mostrou as principais privatizações ocorridas na 

Europa e na América do Sul. 

As concessões privadas no saneamento básico no Brasil, que tiveram início 

em 1995, são retratadas de forma abrangente para os municípios sob concessão, 

mostrando entre outros, os planos de investimentos, os prazos de concessão e os 

serviços prestados. 
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11 RECOMENDAÇÕES 

Considerando o que foi realizado até agora nas áreas de privatização no 

saneamento no exterior, e nas concessões privadas no Brasil, recomenda-se um 

trabalho, que já teve início, após a Conferência Internacional de Água Doce de Bonn, 

em 2001, de avaliação dos sucessos e insucessos dessas experiências. Este trabalho 

conta com a participação internacional e brasileira. 

Para a melhoria dos índices de saneamento básico no Brasil, os investimentos 

necessários são consideráveis, e o poder público não tem condições de arcar sozinho 

com eles. Atualmente, o que também é recomendável, o Governo Federal está 

fazendo empenho para atrair investimentos privados para o setor de infra-estrutura, 

que inclui o saneamento básico, através das Parcerias Público-Privadas (PPP). Em 

paralelo às PPPs, foi desenvolvido o Anteprojeto de Lei da Política Nacional de 

Saneamento Ambiental, que institui as diretrizes para os serviços de saneamento 

básico, fixa os seus marcos regulatórios e respeita a competência de cada ente 

federativo, para que os referidos serviços sejam prestados de forma integral e 

universal a todo cidadão brasileiro. 
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