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APRESENTAÇÃO 

Abastecimento público de água é assun

to que, ao longo dos tempos, tem assumido inque~ 

tionável relevância dentre aqueles associados 

aos equipamentos urbanos, principalmente entre 

os países subdesenvolvidos, pois que, no amonto~ 

do de defici~ncias que caracterizam o subdesen

volvimento, pompeia com absoluta impavidez a gr~ 

tante precariedade dos serviços de abastecimento 

de água. E água abundante e segura condiciona a 

saúde e o desenvÓlvimento econômico. Ora, os c~ 

pitais e outros recursos necessários à implanta

ção de sistemas de abastecimento de água são ex

tremamente raros nas economias subdesenvolvidas, 



componentes que sao do cruel ciclo vicioso em 

que rodam indefinidamente milhÕes de pessoas em 

todo o mundo. 

No intuito de ajudar a romper esse ci-

elo que não é outro senão o da pobreza, diversos 

organismos internacionais, como a Organização 

das Nações Unidas - ONU - a Organização Mundial 

da Saúde - OMS - agências de fomento como o Ban-

co Mundial e o Banco Interamericano de Des~~vol-

vimento, há, algumas décadas, têm voltado seus 

programas, também, para o abastecimento público 

de água obtendo alguns resultados animadores. 

No Brasil, o plano mais robusto para 

melhorar o acesso do habitante urbano à água fa~ 

ta e de qualidade conta pouco mais de dez anos e 

faz parte da estratégia desenvolvimentista a que 

" deu novo fôlego os governos pós-64, visando "atrair 

as grandes empresas transnacionais ... e orienta~ 

do o processo de distribuição de renda para pro-

duzir o perfil de demanda · mais atraente para 



çoar sensivelmente os sistemas de abastecimento, 

aumentando, conseqtlentemente, a oferta e melho-

rando o acesso à água fornecida pelas redes de 

distribuição. Entretanto, o equil!brio econômico 

-financeiro das Companhias tem sido fustigado P!_ 

las condições de financiamento.a que se submete

ram e pela rarefação das fontes de recursos, o 

que pode vir a comprometer o andamento do PIANASA. 

t nosso propósito analisar estes aspectos toma!! 

do por base a Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de são Paulo - SABESP - a maior das comp~ 

nhias estaduais de saneamento e uma das maiores 

empresas públicas do Brasil. 

Este trabalho inicia-se com algumas 

considerações sobre a água como fator de desen

volvimento econômico e como suporte a saúde pú-

blica; em seguida, procede à revisão histórica 
' 

de aspectos ligados ao abastecimento de água de~ 

de a Antigüidade até os dias de hoje, enfatizan 

do o caso de são Paulo. Posteriormente, levan-

tam-se dados sobre o abastecimento de água nos 



países subdesenvolvidos comparando-os com os do 

Brasil da época da implantação do programa gove~ 

namental. 

A segunda fase do trabalho preocupa-se 

com as metas do PLANASA abordando sua efetivida

de no decênio 1970-80. Toma-se a SABESP para ve

rificar as conseq~ências da aplicação do Plano 

no Estado de São Paulo, enfocando os aspectos 

econômico-financeiros mais importantes. 



I - ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SAÚDE 



I.l - ÂGUA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

A leitura de publicações em torno da 

temática do desenvolvimento econômico pÕe à mos

tra o considerável grau de incerteza entre os es 

pecialistas sobre os fatores que fariam eclodir 

o processo de desenvolvimento econômico. Há, em 

geral, concentração de estudos acerca de proble

mas associados a recursos humanos e naturais as

sumindo-os corno bases para sociedades definitiva 

mente desenvolvidas, assim corno tendência, entre 

os tratadistas àe países mais d~senvolvidos, em 

considerar impedi ti vos ao desenvolvimento fato

res corno saúde precária, analfabetismo e baixa 

produtividade, quando, aliás, correm o risco de 



confundir causas e efeitos. 

De todo modo, parece claro que os re-

cursos naturais, embora importantes para o desen 

volvimento, não o bloqueiam, po~quanto socieda-

des extremamente desenvolvidas, como o Japão, a 

Suíça e a Holanda, não estão propriamente assen-

tadas em ponderáveis parcelas desses recursos. 

Em contrapartida, países como o México, Brasil e 

Argentina situam-se na fase a que se convencio-

nou chamar "em vias de desenvolvimento"(*). 

(*) A nosso ver, a expressão "envias de desenvolvimento" 
caracteriza dizer eufenístico, que apenas pressupõe a 
possibilidade de desenvolvimentoi por outro lado, a 
expressão "subdesenvolvimento" e seus cognatos apre
sentam, pelo menos, o condão de revelar um "status" 
atual, sem avançar IX> possível e desejável futuro. 

MYRDAL (1968) investe contra esta "diplomacia tennirx> 
lógica" pugnando .pelo te.I::roc> subdesenvolvimento, quando 
diz: "A expressão de uso freqüente, 'países em desen
volvimento', é'Um dos tantos eufem.isroc>s diplc:máti
cos. . . O verdadeiramente importante· _da situação des
ses países e o que se quer derx>tar, não é que estão 
em desenvolvimento e sim que. estão subdesenvolvidos, 
que necessitam e devem sair desse estado e que, em al 
guns casos, têm em preparação plarx>s para consegui= 



Dos recursos naturais, constitui-se a 

~gua em um dos mais importantes, sobretudo se, .do 

ponto de vista do desenvolvimento econômico, a 

relacionarmos ao transporte e à energia elétri-

ca, além do que, também, se constitui em insumo 

direto para a indústria e a agricultura. No en-

tanto, excluindo-se .tais abordagens e enxergan-

do-a como água de abastecimento público, qual s~ 

ria, de fato, sua importância sob a perspectiva 

econômica? 

A Organização Mundial da Saúde- OMS-

a Organização Pan-Americana da Saúde - OPS- e a Or 

ganização das Nações Unidas- ONU -têm assevera~ 

do, em inúmeras publicações, que o abastecimento 

público de água é fundamental para o rápido de-

-lo 11
• Na mesma linha, BRYANT (1969) discute o conceito~ 

ao argumentar: 11As taxas de crescimento econômico de 
muitos países pouco desenvolvidos são o pior augúrio 
para o porvir destes países; com efeito, indicam que 
seus recursos, não só são limitadíssimos na atualida
de, corro também que continuarão serrlo no futuro previ 
sível". Usarerros, pois, neste Trabalho, a expressao 
"subdesenvolvido" e suas derivadas. 
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senvolvimento econômico, afirmação que nem sempre tem 

encontrado respaldo nos estudos de economia da 

saúde e de economia do subdesenvolvimento. 

O homem, como valor, tem sido estudado 

desde a Revolução Industrial: PETTY, CHADWICK e 

FARR, citados por KNEESE (1970), deram a lume, 

já naquela epoca, estudos analisando custos de 

doenças em função de horas não-trabalhadas; de lá 

para cá, inúmeras pesquisas têm perseguido cami-

nhos semelhantes. Entretanto, analisar o desen-

volvimento econômico de sociedades humanas a par 

tir dos recursos naturais tem nos levado a impa~ 

ses, não havendo, a rigor, "a última palavra" s~ 

bre o tema. E, a propósito, lucubrações de natu 

reza semelhante aparecem em ADAM SMITH, ALFRED 

MARSHALL e IRVING FISHER (MUSHKIN, 1958). 

"-- -Essas indicaçoes, garimpadas na litera 

tura, conquanto sirvam de referências para as 

preocupações da economia da saúde e da economia 

do subdesenvolvimento, por enfocarem o homem tão 



apenas como capital, nao esclarecem como se in-

terligam serviços públicos,· tais como abasteci

mento de água,e a eclosão do desenvolvimento. 

Estudos há, de três décadas, que assu-

mero o desenvolvimento a partir de sociedades pri 

mitivas, no momento que se compreende não ser o 

ambiente físico determinado apenas pela nature-

za, mas também ordenado pelas mudanças produti-

vas. Em outras palavras, nas economias mais a-

trasadas, a vida é imprevisível e fortuita, de-

pendente de inúmeros fatores, como saúde, alimen 

tos, água e condições climáticas, resultando um 

homem, em última análise, escravo do ambiente fi 

sico. O progresso planejado inicia-se, assim, 

quando passa o homem a compreender que o ambien-

te pode ser controlado e detém ciência e tecnolo 

gia que permitam o estabelecimento desse centro
~ 

le. 

Dentro do vasto painel formado desde 

as economias primitivas da África Central até as 
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atuais economias de consumo da América e da Euro 

pa, os autores que concebem o desenvolvimento 

desta forma classificam-nas em três categorias: 

economias em transição, economias em dernarra-

gern e economias maduras. 

Capitais a investir em projetos de ca-

ráter pÚblico são particularmente importantes no 

período de transição, quando, então, a sociedade 

torna consciência de seu afastamento da condição 

de economia primitiva, procedendo a investirnen-

tos de capitais e de trabalho nas técnicas rnoder 

nas de produção em massa. Incluem esses capitais 

o necessário aos serviços de abastecimento de á-

gua, ao transporte público, à educação e à ener-

gia elétric~, que passam, em conjunto, a config~ 

rar urna nova infra-estrutura para o novo sistema 

de trabalho e produção. 
~ 

Pergunta-se, muitas vezes, se o está-

· gio econômico é que possibilita a implantação de 

urna tal infra-estrutura ou se urna infra-estrutu-



26 

ra abrangente e moderna é que facultaria o espe-

rado desenvolvimento econômico. E, posicionan-

do-se os autores nesta segunda assertiva, le-

va-nos isto a outras indagações: 

Onde estariam, numa sociedade pobre, 

os vultosos capitais para a implanta 

ção e manutenção de um serviço exaus 

_tivo de abastecimento de água? 

Como sociedades tais como a Ingla

terra e a França dos setecentos e dos 

oitocentos começaram a se desenvol

ver com rapidez, se viviam em condi

ções sanitárias extremamente sofrí

veis?(_*) 

(*) A propósito, em 1841 (UNITED NATICNS, 1973), a espe
rança de vida para os nascidos do sexo masculino na 
Inglaterra e País de Gales, em conjunto, era de 40 
anos 1 em Londres de 35, enquanto que na.s cidades in
dustriais de Liverpcol e Ma.rr::hester de irrisórios 24 
e 25 anos 1 res~cti vamente. Atual.mante, à guisa de 
c~ação, a esperança de vida ao nascer par~ a .1\:ijri 
ca e de 4 7 anos e para o Inllirlo desenvolvido e supe
rior a 70. Veja-se, ta:rnbêm, corro ilustração, DAL 
FABBR). (1977) , ao citar as corrlições em que viviam os 
"peasants" na Inglaterra da Revolução Irrlustrial. 
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COX e col. (1971), pesquisando os efei 

tos do investimento em recursos hídricos no cres 

cimento econômico em sessenta e um condados do 

Nordeste dos Estados Unidos da América, chegaram 

à conclusão de que os investimentos no setor 

apresentaram pouca ressonância no crescimento 

econômico. Alertaram, contudo, que suas conclu-

sões podem estar prejudicadas pela pequenez da 

região que estudaram. Lembraram, porém, que HOWE 

(1968), examinando regiões geográficas mais aro-

plas, já chegara à conclusão semelhante, afirma~ 

do que "a água não constitui gargalo para o de-

senvolvimento nas áreas carentes dela" e que sua 

abundância em outras regiÕes do país - referin-

do-se aos Estados Unidos da América - não garan-

tiram rápido crescimento. 

Somos, pois, inclinados a concluir que, 
' 

embora nao seja a água propriamente um fator de-

terminante do desenvolvimento econômico, e ela, 

inquestionavelmente, fator concorrente para tan-
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to, ao influir na saúde da população e ao figu

rar como insumo na produção de inúmeros bens. 

ROCHA (1982), aliás, com bastante tiro 

cínio, estabeleceu uma associação de fatores co-

mo a desnutrição, ausência de saneamento básico, 

a promiscuidade urbana, habitação precária e a 

má distribuição da renda como entraves fundamen-

tais ao desenvolvimento. Lembra-nos ~ o Produto 

Nacional Bruto- PNB -,corriqueiramente ~pa 

ra medir padrÕes de desenvolvimento, esconde, fre 

qüentemente, a má qualidade de vida de muitos 

países. Estaria ela ligada à satisfação de ne-

cessidades que devem ser distinguidas das meras 

aspirações; apresentam aquelas clara conotação 

biológica,_enquanto estas são reflexos das condi 

.ções culturais. Relata, ainda, que, .segundo au

tores'internacionais, poder-se-ia estabelecer a 
\..... 

seguinte escàla de qualidade de vida: 

• MtNIMA - quando se garantem saúde, 

vestuário, alimentação, alfabetiza

ção e habitação. 
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. INTERMEDIÁRIA - quando se garantem, 

adicionalmente, transporte e traba

lho. 

. AVANÇADA - quando se somam liberdade 

de expressão, satisfação espiritual, 

recreação, etc. 

KNIGHT & MORAN (1981), focalizando es-

pecificamente o Brasil, levantaram urna série de 

necessidades básicas a serem ainda por nós satis 

feitas: saúde pública, alimentação, habitação, 

água, esgotos e educação. Na concepção dos auto 

res, urna estratégia viável de desenvolvimento de-

ve ser iniciada com a solução dessas necessida-

des básicas, sem o que investimentos em outros 

setores trariam pouca ou nenhuma resposta. Em s~ 

ma, precariedade ou mesmo ausência de recursos 

hidricos, ou, em particular, de abastecimento p~ 

blico de água, 'não podem ser responsabilizadas co 

mo obstáculo) definitivo ao desenvolvimento. Es 

te, por sua vez, não se constitui em objeto de me 

dida simples, porquanto somente urna série de in-



formações de natureza nao apenas econômica pode 

aquilatá-lo. A satisfação de uma série de neces 

sidades - algumas delas básicas e reiacionadas 

mais à biologia humana, outras associadas mais 

as condições culturais - é que montará o quadro 

de apoio àquilo que se chama desenvolvimento. E 

é deste quadro de apoio que o abastecimento pú-

- blico de água deve, necessariamente, fazer par

te. 

I.2 - AGUA E SA0DE 

De certa forma, ocioso seria discutir 

relações entre água de abastecimento e saúde, 

visto que o homem, muito cedo, percebeu existir 

tal dependência. Aliás, no CAP!TULO LI - Aspec

tos Históricos'<-~. levantar -se-ão algumas informa

ções relativas aos conhecimentos da Antigüidade 

sobre o assunto. 

ROCHA (1982) , por exemplo, enfaticamen 



31 

te declarou· ser do domínio público que a causa 

básica da mortalidade infantil está relacionada 

ao consumo de água de má qualidade(*); a ela se 

associa uma sér~é razoável de doenças que, por 

vírus, bactérias, protozoários e vermes, passam, 

de várias maneiras, a infestar o homem via hídri 

ca. Compulsando SAUNDERS & WARFORD (1976) e RO-

CHA (19,82). poder-:-se-ia lis.tar. as mais importan-

tes: 

- ENFERMIDADES CAUSADAS POR VÍRUS: 

• hepatite infecciosa; 
• poliomielite. 

- ENFERMIDADES CAUSADAS POR BACT~RIAS: 

febre tifÓide; 
febre paratifóide; 

• shigelose ou disenteria bacilar; 
. cólera; 

leptospirose. 

(*) Segundo o BANCO MUNDIAL, nos Países mais p<::bres, meta 
de das crianças"rrorre · durante o prPneiro ano de vi= 
da; na África, em seu todo, está a mortalidade infan 
til por volta de 100 para cada 1. 000 nascidos vivos-; 
ao mesrro tempo que, nos países desenvolvidos, cai. es
ta média para 15 por 1. 000. Nos países subdesenvol vi 
dos, crianças entre 1 e 5 anos estão de 12 a 15 vezes 
mais expostas à morte que as nascidas nos países re
senvolvidos {WORI.D BANI<, 1980). 
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- ENFERMIDADES CAUSADAS POR PROTOZO~
RIOS: 

• amebíase; 
• giardíase; 
• malária. 

- ENFERMIDADES CAUSADAS POR VERMES: 

• ascaridiose; 
• tricurose; 
• oxiurose; 
• ancilostomose; 
• estrongiloidose; 
• equinococose; 
- teníase e cistercercose; 
• dracontíase; 
• oncocercose; 
. esquistossomose. 

Esta característica da água como veicu 

ladora de doenças está associada ao seu uso em 

condições muito precárias, sem tratamento. ENGRA 

CIA DE OLIVEIRA (1977}, ressaltando a necessida-

de do tratamento, citou estudos realizados no Mu 

nicípio de são Paulo e nos Estados Unidos da Amé 

rica, como um todo, quando se constatou forte 
'-.. 

correlação entre a expansão dos serviços públi-

cos de abastecimento de água e a decadência das 

taxas de mortalidade por febre tifóide. são Pau 
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lo, inclusive, a partir de 19 2 6, quando a água 

começou a ser clorada, assistiu a urna expressiva 

diminuição da mortalidade por esta causa (ENGRA-

CIA DE OLIVEIRA, 1977). 

Fazendo um retrospecto do nível de in-

cidência de algumas dessas doenças no mundo sub-

desenvolvido, poder-se-ia registrar o seguinte: 

Segundo pesquisas da Organização Mundial da Sa 

úde, realizadas entre 1962 e 1972, as mais fre 

qüentes eram aquelas transmitidas pelas fezes 

humanas, comumente encontradas em áreas despro 

vidas de sistemas públicos de abastecimento de 

água:._ disenteria bacilar, amebíase e outras 

doenças diarréicas foram identificadas como as 

maiores causas de morte no Paraguai (1971), Gua 

tema la (1970) e El Sa 1 v a dor (1971) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1974). 

- No Pundjab, índia, pesquisa de alguns anos 

atrás constato~ que, de cada 100 mil crianças, 

3. 446 morriam de formas agudas de diarréia 

(SCRIMSHAW e col., 1968). 

- Também alguns estudos conduzidos em setenta pai 
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ses revelaram que no Egito, Irã e Venezuela, a 

incidência de diarréia em pré-escolares foi e~ 

timada entre 40 e 50% e em crianças na idade 

de 6 anos, a média de infecção por helmintos 

foi de 95% em Sri Sanka, 97% em Bangladesh e 

96% na Venezuela (VAN ZIJL, 1966). 

- A Organização Mundial da Saúde estimou ter ha

vido, em 1971, 650 milhÕes de pessoas com as

caridiose, 450 milhÕes com ancilostomose, 350 

milhÕes .com amebiase e 350 milhÕes com tricu

rose (SMITH, 1979). 

- Segundo dados do Banco Mundial: a esquistosso

mose infecta, no mundo, 180 milhões de pessoas, 

que se distribuem por regiÕes da África, Ásia 

e América Latina e a oncocercose, embora me

nos comum no mundo, em seu todo, apresenta al

ta endemicidade em regiÕes da África Ocidental 

e América Central (WORLD BANK, 1980). 

-·cerca de 850 milhões de pessoas vivem em areas 

onde a malária continua a ser transmitida a des 

peito de atividades para controlá-la. E a si

tuação é mais ·,agravante ainda ~e se considerar 

que, a esta cifra, se somam outros 345 milhÕes 

de pes~oas residindo em áreas com pouca ou ne

nhuma iniciativa visando seu controle (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1976). 



35 

Todavia, pode a água, também, ser vis-

ta como elemento concorrente para o estado de s~ 

úde da população, ao influir na produção de ali

mentos ou quando se destina a práticas esporti-

vas e recreativas ou, ainda, se usada para ameni-

zar o meio ambiente. Em suma, dada a latitude 

das implicações da água na vida humana, poder-se 

-ia focá-la sob diversos aspectos. Nossa prece~ 

pação básica, entretanto, consiste em estudar a 

água de abastecimento por fundamental que é para 

a saúde e, por conseq6ência, importante para o 

desenvolvimento econômico. E, no Brasil de nos-

sos dias, tem havido, parece, real preocupa-

... 
çao nao so em satisfazer demandas insatisfeitas 

e de há muito aguardando solução, como também in 

teresse em acompanhar a evolução das necessida-

des do setor. Este trabalho procura montar o ce 

nário do abastecimento urbano de água no Brasil 

recente, discutir as propostas governamentais de 

solução e delinear o futuro destas propostas. 



~ 

li - ASPECTOS HISTORICOS 
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II.l - INTRODUÇÃO 

Deambulando em tribos ou mesmo vivendo 

em grupamentos sedentários, deve o homem, lá nas 

lindes do tempo, ter já vivido problemas de su

primento adequado_de água. t de se supor, toda

via, que os aglomerados humanos, quando ainda pe 

quenos e esparsos, tivessem apenas de se preve

nir contra eventuais doenças que o senso comum 

indicava serem de origem hídrica. 

Ao longo dos séculos, entretanto, à me 

dida que a população aumentava e que as cidades 

se adensavam, a qualidade e a garantia de supri

mento de água passaram a preocupar o homem, pois 

evidências se acumulavam no sentido de que este 
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bem escasso, mas essencial, estava a carecer de con 

troles não só para preservar a saúde, como tam

bém para tornar possíveis inúmeras atividades de 

subsistência. 

Civilizações _antigas que delas chegam 

até nós registros de sua passagem pela História, 

em numerosos documentos demonstram profunda pre~ 

cupação.com a obtenção, transporte, armazenamen

to e qualidade da água. Legaram-nos testemunhos 

com os quais deixam transparecer os mecanismos 

de atuação sobre os usos múltiplos da água, comi 

nando penas aos qÚe transgredissem códigos que 

visavam preservar direitos, evitar abusos e ga

rantir segurança a vertentes, poços, mananciais 

de superfície, aquedutos e reservatórios. O que 

poderia parecer uma exigência do homem da era in 

dustrial, na realidade tem constituído desde es

ses tempos bastante recuados fator importante no 

florescimento de culturas as mais diversas. E não 

deveria tal coisa· surpreender-nos, pois seria ao 
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solutarnente improvável que os aglomerados huma

nos, mesmo os bastante primitivos, conseguissem 

subsistir sem alguns cuidados básicos, dentre os 

quais avulta a garantia de suprimento seguro e 

abundante de água para inúmeros fins. 

· II.2 - A AGUA DE ABASTECIMENTO NO MUNDO ANTIGO 

Com intuito apenas de reiterar que a 

preocupação com água não é fato novo na história 

da humanidade, será feito mn curto relato de como á. 

hidráulica, o abastecimento e a preservação da 

água eram antigamente considerados. 

Os egípcios, em virtude de sua depen

dência .do Rio Nilo e da carência de chuvas, em

pregaram seu engenho na construção de reservató

rios e canais de irrigação, a modo que na estia

gem houvesse água para manter níveis razoáveis de 

produção agrlcola e-de atividades -pastoris. Um 
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desses reservatórios, o Lago Moeris, teria ocup~ 

do tão considerável extensão (2.500 km2) que, ho 

j.e, corresponderia ao total do território de uma 

província inteira. Sua capacidade de reservação 

era de 20.000 milhÕes de metros cúbicos. Empre

gavam tubos de barro e de chumbo na condução da 

água, bem como a extraíam do subsolo; há indí

cios de que, pelo menos 1.500 anos antes de nos

sa era, já utilizavam a decantação como técnica 

de tratamento de água (MENDIOLA, 1944; SALLOVITZ 

& SALLOVITZ, 1951; NACE, 1969; RONDI~RE, 1971). 

Notícias há, também, de que os hindus, 

há milênios, edificaram diques de terra compará

veis às maiores das atuais grandes obras do gên~ 

ro. Os ingleses, quando por lá se estabelece

ram, apenas na Província de Madras, encontraram 

mais de 53.000 depósitos artificiais em terra. 

Exploravam a água subterrânea deixando como tes

temunhos milhares de poços, alguns deles com di-

mensoes surpreendentes (SALLOVITZ & SALLOVITZ I 
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1951; ~GUA SUBTERRÂNEA E POÇOS TUBULARES, 1974). 

Os babilônios, por sua vez, 

sistema de recalque do Rio Eufrates, 

tia elevar água a uma cota 92 m acima 

possuíam 

que permi

do nível 

do rio para, posteriormente, ser distribuída por 

gravidade. Este sistema servia para aguar os 

Jardins Suspensos da Babilônia (SALLOVITZ & SAL

LOVITZ, 1951). 

Já, aqui na América, os incas condu

ziam água através de perfurações em rocha para a 

bastecer cidades e fortalezas, sendo que as con

seqüentes águas residuárias eram afastadas por 

dutos construídos segundo o mesmo princípio (MEN 

DIOLA, 1944). 

Os gregos sabiamente emprestaram gran

de realce ao uso da água. A sofisticação da cul 

tura deles permitiu que a água entrasse, também, 

como elemento artístico na decoração de jardins 

e palácios. Os chafarizes, mui to comuns na ar-
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quitetura grega, além de produzirem efeito esté

tico, funcionavam como regulador da temperatura 

e da umidade do ar (MENDIOLA, 1944). 

O barro cozido, a madeira e o chumbo e 

ram materiais por eles empregados nos dutos de 

água. As ruinas testemunham com eloqüência o va

lor que se conferia à água para a higiene pes

soal (MENDIOLA, 1944); encontram-se em Hipócra

tes conselhos sobre o. tratamento das águas antes 

de serem ingeridas, assim como em Heródoto, Pla

tão e Aristóteles recomendações sobre o emprego 

da água abundante e de boa qualidade para manter 

a saúde dos aglomerados humanos (LEAL, 1957) . 

Quando as portas do mundo se abrem pa

ra a Grécia pan-helênica depois da vitória de Fe 

lipe da Macedônia em Queronéia, não só a filoso

fia, o teatro e a arquitetura gregas começam a 

se espraiar por outras culturas, como também os 

usos e costumes. -E enxertados neles, principal-
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mente a Roma, chega a influência grega no uso da 

-agua. Roma, ponte entre a Antigüidade e o Mundo 

dito Moderno, no bojo do imenso legado cultural 

que deixou aos pósteros, transfere-nos, no setor 

da engenharia sanitária e da saúde pública, ine

quívocos testemunhos da preocupação do Estado com 

a saúde da comunidade. Esta preocupaçao, aliás, 

já se manifesta na época dos reis, quando Tarquí 

nio, o Soberbo (séc. VI aC), usou drenes subter-

raneos para secar os pântanos entre os Montes Pa 

latino e Aventino, onde se construía o Fórum. Es 

tes drenes ainda existem (LEAL, 1957). Em geral, 

os pequenos pântanos eram drenados com tubos po

rosos e pedras. Aliás, drenar pântanos acompanha 

toda a histórià de Roma, porque, desde cedo, se 

percebeu existir forte correlação entre regiões 

palustres e certas doenças: desde épocas remo

tas, o paludismo varrera do Lácio populações in-

teiras. Plínio sobre isso escreve: "Ex antiquo 

Latio tres et quinquaginta populi interieri sine 

vestigiis" (LEAL, 1957) • 
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Vitruvius, Columella e Varro deixaram 

escritos preciosos sobre o estágio do conhecimen 

to de então sobre a transmissão de doenças causa 

das pelas águas dos pântanos. Em particular, Var 

ro (séc. I aC) já adiantava: 

"Talvez vivam nos lugares pantanosos 

pequenos animais que nao possam ser 

percebidos pelos olhos e penetram no 

corpo pela boca e pelas narinas e 

causam graves desordens" (LEAL, 1957) • 

Colocava-se, destarte, 1.800 anos 
~ 

a 

frente de Lôewenhock e dos microbiologistas do 

setecentismo que construíram as bases científi-

cas que explicam os mecanismos envolvendo as do-

enças transmissíveis. Entretanto, no século III 

ac, já havia idéias sobre o elo entre insalubri

dade e paludismo, pois, nessa época, Catão, o Cen 

sor, faz freqüentes referências a esse binômio. 

Convém lembrar que Hipócrates, Platão e Aristóte 

les, na Grécia-Clássica,· já demons-travam -conheci 

mentes sobre malária. Hipócrates, em sua obra 
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"De aêre, aqüis, locis", faz, aliis, interessan

te descrição da caquexia palúdica (LEAL, 1957). 

Os contínuos esforços dos governantes 

para sanear regiÕes pantanosas - a mais célebre 

delas, as Paludes Pontinas, ocupando extensão de 

1.200 Jan2 - podem ser observados no séc. IV aC 

quando o Censor Appius Claudius constrói canais 

e diques para dessecá-las, pela . Fossa Augusta, 

cons ti tu ida por canais de drenagem ao longo das 

350 milhas da Via Appia. ·Foi este pântano obje

to de estudos inclusive de Leonardo da Vinci, bem 

corno de preocupação dos papas Sixto v, Clemente 

XIII e Pio VI, sendo definitivamente vencido so

mente em 1932, na época do Estado fascista. Cé

sar Augusto dá a exata dimensão com que a Repú

blica trata o saneamento do solo, quando designa 

magistrados especiais para fiscalizar as obras 

de drenagem (LEAL, 1957). 

O que rnais_irnpressiona, .no. entanto., nas 
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obras de saneamento do auge do Império sao o 

abastecimento de água e o afastamento das águas 

residuárias. Roma chegou a ser abastecida por um 

complexo de onze aquedutos (alguns autores no-

meiam quatorze), perfazendo 422 km de extensão e 

aduzindo 1.600.000 m3/dia (aproximadamente 18,5 

m3/s ou 18.500 1/s, cabendo, em conseqüência, a 

cada pessoa, mais de 1.000 l/dia(*), uma vez que 

a população da cidade estava por volta de 1.000.000 

de habitantes (LEAL, 1957). Lembremo-nos que os 

modernos manuais de Engenharia aceitam a cifra 

de 250 1/hab.dia como dado de projeto de abaste-

cimento bastante razoável. O primeiro dos aque-

dutos, com 17 km de extensão, chamava-se "Acqua 

Appia". O mais longo, com 91 km, aduzia 296.000 

m3 /dia (3, 42 m3 /s ou 3. 420 1/s) e se chamfva "Ac 

qua Martia"; ao longo dos séculos foi sucessiva 

(*) Veja-se, J=áginas adiante, o volume aduzido por habi
tante parisiense, quase 1.000 anos depois - tão so
mente 1 l/dia - e o volume aduzido por habitante pau 
list:.a.oo já no ocaso do séc. XIX - a~ 50 l/dia. 
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mente danificado e reparado até que, em 1870, foi 

reconstituído sob o nome de "Acqua Pia". Diz-se 

dele, também, "Martia Pia" (LEAL, 1957). 

Roma chegou a ter mais de 800 casas de 

banho, das quais. urna centena era gratuita. Con

tudo, as mais impressionantes obras sao as ter

mas, nao só pela engenhosidade das construções, 

corno também pelo porte, pel:.a graça e beleza das 

peças de adornos, das estátuas e dos detalhes de 

cora ti vos. As famosas "Termas de Caracalla" (séc. 

III dC) tinham capacidade para 1.600 pessoas e a 

de Deocleciano (s~c. IV dC) para 3.200. Falam vi 

vamente dessas termas - Roma chegou a ter onze 

delas - os restos que lhes sobraram na atual Pra 

ça do Capitólio, no Museu das Termas, na Igreja 

Santa Maria dos Anjos e no Museu São João de La

trão. Roma, nà sua época de ouro, foi cidade on 

de a água entrou, inclusive, corno elemento deco

rativo - contava com 1.200 fontes ornamentais. 

Está abundância dé água-à disposição do homem ro 
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mano era acumulada em 300 reservatórios (LEAL, 

1957; CARVALHO, 1951). 

Se estas cifras nos deslumbram, compa-

rando-as com as atuais referentes ao nosso meio, 

estupefatos ficamos por constatar que os grandes 

avanços tecnológicos da modernidade nao atingi.:.. 

raro, ainda, nossas urbes, sobretudo as mais mo-

destas. 

II. 3 - A ÁGUA DE ABASTECIMENTO DEPOIS DE RCMA AT:t: 

OS TEMPOS MODERNOS 

Embora pudesse parecer que à Idade Mé-. 

dia tivessem passado algumas das tecnologias ro-

manas, verifica-se que apenas muitos séculos mais 

tarde começou a Europa a tomar consciência da ne 

cessidade do abastecimento abundante e salubre 

de água. Não é por outro motivo que, por mui to 

tempo, epidemias devastaram os ~ ' pa1ses europeus. 
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E as moléstias de veiculação hídrica nao eram a

panágio de ignorantes e pobres: Sheakespeare mor 

reu de febre tifóide (AZEVEDO NETTO, 1959), as-

sim como reis, governantes e filósofos faleceram 

também de doenças provenientes de águas contami

nadas. Paris, em 1183, era. abastecida por um pe 

·queno aqu~duto que sangrava o Sena, cabendo a ca 

da habitante apenas 1 l/dia (CARVALHO, 1951) • 

... 
Com o Renascimento, porem, lentamente, 

usos e costumes começam a mudar, impondo que o 

saneamento passasse a ter importância cada vez 

maior. A partir do século XVIII, inventos suces 

sivos e a progressiva industrialização das econo 

mias européias transferiram impulso considerável. 

à tecnologia da captação~ reservação, tratamento 

e distribuição da água, . com. reflexos salutares_ na 

qualidade de vida das comunidades. Implantaram

-se o uso de tratamentos químicos, de filtros e 

' de técnicas de desinfecção. A qualidade dos tu-

bos aumentou consideravelmente ao se usar ferro, 
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aço e concreto armado nas adutoras. Medidas sa

nitárias e administrativas, tomadas a partir des 

sa época, inclinaram os costumes para uma higi

dez crescente das populações. 

Uma vez que a cultura brasileira este

ve sempre ligada às da Europa Ocidental, seria de 

se esperar que os progressos dos últimos 250 

anos na tecnologia da água de abastecimento ti

vessem rapidamente alcançado o Brasil. 

Passar-se-á, pois, a ligeiras conside

raçoes sobre o caso brasileiro, enfocando com 

mais cuidado o de· são Paulo. 

II.4 - A ÂGUA DE ABASTECIMENTO NO BRASIL 

Não é dificil imaginar como o quinhen

tista se abastecia de água nas ~ilas brasileiras 

de então. Localizados que eram os povoados as 
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margens de rios e fontes, o rude vilarengo deve-

-ria colher agua em corotes e bilhas e, transpor-

tados a lombo de bestas ou por braços humanos, 

chegavam às despretensiosas habitações. Â modés 

tia do ambiente casavam-se moringas e cabaçasgue 

serviam para dessedentar .. os de casa . e refrescar 

o viajante. · Que mais de agua se necessitava? 

Talvez alguma porção para uma higiene superfici

al, para tirar o pó. do rosto e a sujeira de mãos 

gretadas pelo trabalho rústico na lavoura incipi_ 

ente ou nas tropas de burros. O banho era toma-

do por ali nalgum córrego mais recatado. E isso 

bastava. 

Na Vila de São Paulo de Piratininga, 

ainda restrita ao núcleo inicial, isto é, às cer 

canias do Colégio dos Jesuítas, os habitantes 

abasteciam-se no Anhangabaú ou nos olhos d'água 

que brotavam de encostas próximas. O ir e vir às 

nascentes deveriam introduzir componentes -pro-

prios no comportamento social, pois já em 1576, 
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a câmara decide punir os mancebos encontrados 

nas fontes 11 pegando alguma mulher ... Em 1613 proi 

biu-se aos do sexo masculino, com mais de 15 

anos, freqüentarem as fontes e aguadas 

LI, 1964). 

(SAVEL-

E neste ramerrao seguiu são Paulo, a

travessando os anos como povoaçao modesta que 

era, até 1744, quando o Convento de são Francis

co constrói o primeiro encanamento de água para 

uso do próprio convento (SAVELLI, 1964; YOSHIMO 

TO e col., 1980). Nesse ano, a Câmara Municipal 

contrata a construção do primeiro chafariz na pa 

ragem chamada Inhangavahu - hoje, Anhangabaú 

obra que os historiadores não relatam os por

quês, não foi adiante (SAVELLI, 1964). 

Também por este tempo, os religiosos 

do Convento da Luz e os do Convento de Santa The 

resa procuraram resolver seus problemas de água; 

os primeiros sangrando o Córrego Saracura e os 

seg~ndos o Anhangabaú (SAVELLI, 1964; YOSHIMOTO 
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e col., 1980). 

A época dos chafarizes inicia-se em 

1770, quando se constrói o Chafariz da Misericór 

dia nas proximidades das Ruas Direita e do Palá-

cio. Logo em seguida, erige-se mais um, o do Jar 

dim Botânico da Luz. Relata-se que ambos, ape-

sar de pioneiros, forneciam água de má qualidade 

(AZEVEDO NETTO, 1976). 

Mais alguns outros chafarizes foram 

construídos; contudo, realmente a cidade era 

abastecida por aguadeiros que vendiam ~ 

agua nas 

ruas.em carros-pipa. As famílias de posse que h~ 

bitavam chácaras contavam com nascentes ou, qua~ 

. do não, seus escravos se encarregavam das buscas 

em outras fontes e bicas. Este transporte, mui-

tas vezes, era feito.~ noite e, em épocas de se 

~ ~ 

ca, os escravos disputavam a agua a força. 

~ de se imaginar os cuidados com a 

qualidade da água: detritos de origens as mais 
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diversas, como: restos de alimentos, dejetos h~ 

manos e de animais, carcaças de matadouros, águas 

de lavagem, tudo isso deveria fazer parte da car 

ga poluidora da época. Era, pois, difícil depa

rar-se com água segura e abundante, mais pela ab 

·soluta falta de proteção e cuidados que pela au

sência de cursos e vertentes. Tanto é que os mais 

atilados preocupam-se com alertar o Poder Públi

co sobre as conseqüências funestas por não corri 

gir o estado em que se encontravam os mananci 

ais. José Bonifácio de Andrada e Silva e seu ir 

mao, Martim Francisco, nos albores do séc. XIX, 

descreveram o Tietê e o Tamanduateí como em "mi

serável estado", mercê tanto da ignorância dos 

que pretendiam cativá-lo ao homem, . quanto das 

próprias condições fisiográficas do planalto 

(BRANCO, 1976). 

E São Paulo quase atravessa, também, 

os oitocentos sem uma tentativa de solução ins 

titucional para o problema do abastecimento de 



água. Olhados à distância, com os olhos de hoje, 

parece inimaginável que assim tivesse sido. A ci 

dade, de fato, não assistiu, senão em 1877, à cri 

ação da Companhia Cantareira, cujo objetivo era 

dotar são Paulo de rede de água e esgotos. A pri 

meira caixa d'água - a da Consolação - foi inau 

gurada em setembro de 1878 e tinha capacidade p~ 

ra 6.000 m3 (SAVELLI, 1964; YOSHIMOTO e col., 

1980) • Ainda que esta data não venha sequer a 

ser imaginada corno o marco inicial das soluções 

supostamente definitivas para o problema da água 

em são Paulo, a criação da Companhia Cantareira 

constituiu-se na tomada de urna postura nova do 

Poder Público quanto ao abastecimento generaliz~ 

do. 

No século passado. as soluções tinham, 

ainda, como base, o aproveitamento dos Rios Ta-

rnanduateí e Anhangabaú; a cidade, com apenas 

20.000 habitantes, resumia-se ao núcleo mais cen 

tral a que hoje chamamos Centro-Velho, e era de 
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se esperar que a captação nao se fizesse muito 

distante das lindes da povoação. Em 1857, ape-

nas, é que se tenta canalizar as águas da Canta-

reira através de tubos de ferro laminado~ e betu 

mados. Neste ano, através da Lei n9 29, o GoveE 

no da Província autoriza executar a a~ução, ins

talando até São Gonçalo, atual· Praça João Men-

des, yinte ·. e cinco chafarizes e mais cinco na c a 

nalização existente entre a Rua da Luz e o Largo 

da Consolação (DUARTE, "!982). 

O encanament.o da Cantareira chega 
~ 

a 

Ponte Grande em 1881 e logo depois ao Reservató

rio da Consolação. · A través da água aduzida pela 

Companhia abastecem-se alguns novos chafarizes, 

-.~orno o do ~argo 7 de Abril - hoje, Praça da Re-

pública. A .população,· ainda, locomovia-se até os 

ch~farizes, bicas e nascentes e as conexões pre-

diais eram extremamente raras (WHITAKER, 1952b). 

No fim do século passado, poucas edifi 

caçoes encontravam-se ligadas ao sistema de abas 
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tecimento. Nessa época, para forçar as ligações 

prediais, a Companhia Cantareira começou a demo

lir os chafarizes que construíra; como a cres

cente população da cidade clamasse por melhores 

serviços, decide o Governo da Província encampar 

a Companhia e criar, a 31 de janeiro de 1893, me 

diante o Decreto n9 1.524, a.RAE- Repartição de 

~gua e Esgotos, subordinada a Superintendência 

de Obras PÚblicas da Secretaria da Agricultura. 

A RAE, utilizando-se da adutora da Cantareira 

que aduzia 3. 000 m3 /dia para o reservatório da 

Consolação· e da adutora do Ipiranga, que também 

fornecia 3.000 m3/dia, abastecia uma cidade com 

130.000 habitantes, resultando um consumo médio 

de 50 1/hab.dia . (BOLETIM RAE, .1943; WHITAKER, 

1946). 

Este valor de consumo médio dá uma pá

lida dimensão do que seria o abastecimento de 

água na Capital nos fins do século passado. Como 

apenas 8. 642 domicílios estavam ligados à rede, 
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só uma pequena fração da população urbana conta

va com água canalizada. ~ interessante fixar-se 

nesses valores para se poder avaliar com alguma 

clareza o que seriam as dificuldades a sobrevir 

nas décadas futuras, quando a população de são 

Paulo continua a crescer exponencialmente. Os pro 

blemas que a Cantareira enfrentava na década de 

1880 já eram conseqü~ncias, dentre outras, do rá 

pido aumento da população. 

Os dadoB da TABELA 1 revelam que entre 

1872 e 1890 a população qua·se triplicou e no pe

ríodo de 1872 a 1893 chegou a quintuplicar, al

.çando São Paulo, em 20 anos, da condição de uma 

vila modesta encastoada entre o Tamanduateí e· o 

Anhangabaú para uma cidade de proporções já apre. 

ciáveis. E o esforço financeiro, técnico e tec

nológico a se fazer para dotar, então, a cidade 

de razoáveis condições de abastecimento, deveria 

ter sido considerável. Não o foi. Legar-se-iam 

aos pósteros o equacionamento e solução do pro

blema. 
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TABELA 1 - EVOLUÇÃO DA.POPULAÇÃO DO MUNIClPIO DE 
SÃO PAULO ENTRE 1872 E 1900 

ANOS 

1872 
1890 
1893 
1900 

FONTE: BOLETIM RAE, 1943. 

POPULAÇÃO 

26.040 
69.934 

130.775 
239.820 

Jun.tamente com o séc. XX entra em ce-

na nova figura no uso da água 'do planalto: a 

energia.elétrica, ·pois, em 1901, a "Light & Po

wer" põe em funcionamento a Usina de Santana do 

Parnaiba (mais tarde, Edgard de Souza). Poste-

rior.mente, com o crescer da coleta de esgotos da 

cidade, entraria, também, no _jogo do chamado ho

je "uso múltiplo das águas" o terceiro interessa 
~ -

do: os lançamentos urbanos e industriais, compon 

do o tripé do complexo problema da destinação das 

águas do Alto Tietê. 
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Neste século, portanto, coincidindo com 

o acelerado aumento da população da cidade, em 

virtude do comércio do café e dos investimentos 

maciços de capitais estrangeiros·em setores de 

sua infra-estrutura, são Paulo contLnua a se con 

frontar com·problemas inúmeros, acrescidos de o~ 

tros, criados peJ.a demanda de novos serviços que 

a tecnologia introduziu na vida urbana. A cida

de passou a exigir um novo :patamar de atendimen

to de suas .asp.irações; causa perplexidade obse_E 

var que uma·necessidade bãsica, talvez a primei

ra a s·er atendida por qualquer comunidade urba

na, não tivesse encontrado solução definitiva, 

conquanto tudo indicasse que são Paulo, na estei 

ra do comércio do café e da industrialização pe

la substituição de importações, torn~r-se-ia no

tável centro industrial e comercial do Pals. O 

desmedido crescimento, somado à falta de recur

sos para o setor, a escassez de mananciais nas 

proximidades do município sempre impediram que o 

problema de abastecimento tivesse solução perma

nente. 
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Ainda neste século, malgrado a demanda 

insatisfeita e a má qualidade do serviço, obser

va-se a ascensao exponencial do volume aduzido. 

Mas a febre tifóide, presente a nível endêmico 

em São Paulo, manifestou-se seguidas vezes - em 

1895, 1896, 1897, 1914 e 1921 - por surtos epi

dêmicos~ demonstrando ser péssima a qualidade da 

água. Apenas em 1926 começa-se a usar a clora

çao em são Paulo (CAPOCCHI, 1962). Diga-se que 

o primeiro ~parelho clorador a ser instalado em 

estações de tratamento o fpi em Niagara Falls, 

em 1912 (AZEVEDO NETTO, 1959). De outra parte, 

o volume aduzido, não conseguindo suprir a deman 

da, apenas perseguiu, de longe, o aumento popula 

cional;. foi garantido por·mananciais mais dis

úantes, como os da Cantareira, Cabuçu, Cotia, Rio 

Claro, Guarapiranga e Alto Tietê (WHITAKER,l946; 

YOSHIMOTO e cal., 1980). Multiplicaram-se os re

servatórios e as estações de recalque; a tecnolo 

gia do tratamento das águas, visando garantir me 

lhor qualidade, progrediu sensivelme.nte. 



62 

Há inúmeras ·referêncl.as às deficiên

cias do sistema de abastecimento de água regis

tradas em revistas técnicas e nos jornais da Ca

pital, como também, há manifestações críticas con 

tra a estrutura organizacional da RAE, inclusive 

quanto aos entraves a ela impostos pelas malhas 

da administração pública. Na V Convenção Nacio 

nal de ·Engenheiros, realizada no Recife, em 1951, 

vota-se recomendação no sentido de se transfor

mar repartições do gênero~em autarquias, coisa 

que o pró~rio então diretor da RAE também preco

nizava (WHITAKER, 1952a). 

Em 1954, pela Lei n9 2.627, extinguiu

-se a RAE e criou-se o DAE - Departamento de 1\.gua · 

e Esgotos, autarquia cuja competência foi gerir 

os serviços de saneamento d~ são Paulo, do ABC e 

Guarulhos (WÍIITAKER, 19 54; YOSHIMOTO e co1 • , 

1980). A idéia básica na criação desse Departa

mento era torná-lo auto-suportado e livre das in 

junções burocráticas da administração pública co 
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mum (WHITAKER, 1952a, 1954). ~ a primeira vez 

que, em são Paulo, uma companhia de água e esgo

tos, ao invés de se limitar apenas ao âmbito mu

nicipal, alarga seu campo de atuação para toda 

uma região, englobando vários municípios. Indubi 

tavelmente, entraves de caráter tecnológico,.po

lítico, organizacional, financeiro e cultural, 

encontrados amiúde na expansão e melhoria dos 

serviços de água, fizeram com que o descompasso 

entre o nível dos serviços de abastecimento 

quàntitativo e qualitativo - e a demanda jamais 

fosse vencido. 

Entretanto, algumas medidas de caráter 

institucional tomadas a partir dos fins da déca

da de 60 vieram modificar radic~lmente o panora

ma dos serviços de água em São Paulo e no Bra 

sil. 



III -.CONDIÇÕES GERAIS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 
MUNDO SUBDESENVOLVIDO E NO BRASIL 
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III.l - ASPECTOS GERAIS 

Um dos indicadores mais fidedignos do estado 

de saúde de uma população é a esperança de vida 

ao nascer, que, nos países subdesenvolvidos, es

tá por volta de 5~ anos, enquanto que nos países 

desenvolvidos este indicador oscila entre 70 e 

75 anos (WORLD BANK, 1980). Esta preocupante di 

ferença é causada pelas altíssimas taxas de mor

talidade infantil dos países subdesenvolvidos 

mortalidade que advém, em grande parte, de enfer 

midades gastro-intestinais veiculadas por água 

contaminada. Em casos mais agudos, chegam essas 

enfermidades a reduzir a absorção de nutrientes 
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em 30%, ocasionando sensível desperdício de ali

mentos e conseqüentes patologias (BANCO MUNDIAL, 

1980). Sem dúvida, nao apenas a falta de água 

potável abundante é responsável por esta si tua

çao, pois que há todo um complexo de causas na 

raiz destes problemas, _constituindo __ uma cadeia 

difícil de ser rompida, como também a ignorância 

de elementares medidas de higiene, crenças lo

cais e pobreza estão entre estas causas. Os po

bres e, em especial, os velhos e as crianças sao 

os que mais sofrem em razão· das deficiências atu 

ais. Carecem de informações sobre os efeitos da 

falta de higiene e de meios adequados para se 

protegerem contra infecções. O potencial de prQ 

duÇão das famílias pobres, em particular o das 

mulheres, vê~se prejudicado pelo tempo e energia 

que devem dedicar ao transporte da água. ~ co

mum, em inúmeras partes do mundo, adultos e cri

anças percorrerem quilômetros para chegarem ao 

ponto mais próximo de captação; nas cidades on

de há chafarizes públicos, a permanência em fila 
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aguardando a vez é a constante diária na vida de 

considerável fração da população do mundo subde

senvolvido. 

Em recente estudo realizado no Congo 

observou-se que, aproximadamente, 20% das famí

lias rurais dedicavam mais de seis horas à busca 

e transporte de água. A terça parte do tempo 

Útil das mulheres era consagrada a esse mister; 

17% eram dedicados ao preparo de alimentos e 21% 

a atividades lucrativas, como cultivo de alimen-

tos, p~storeio ou transações comerciais 

MUNDIAL, 1980). 

(BANCO 

Nas regiões urbanas, também existem 

problemas semelhantes: nos bairros mais pobres 

de Douala, na RepÚblica de Camarões, havia ape

nas dois chafarizes para abastecer 50.000 pes

soas, sendo que significativa parcela deveria peE 

correr até 5 km para conseguir água (BANCO MUND! 

AL, 1980). Aliás, não precisaríamos nos remeter 

a estudos realizados alhures; a situação no Bra 
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sil, máxime no Nordeste, é tão dramática como es 

ta. Nossos meios de comunicação rasgqm, ante nos 

sos olhos, casos de liquidação pura e·simples da 

estrutura de vida de milhares de pes~oas no ser

tão nordestino durante os períodos a que costuma 

mos chamar de 11 seca 11 
• 

A TABELA 2 resume de forma bastante 

contundente a evolução recente do setor abasteci 

menta de água no mundo subdesenvolvido. 

Não obstante sejam estas cifras, por si 

mesmas, desoladoras, não se deve esquecer que os 

níveis estimados de atendimento englobam desde os 

casos de chafarizes públicos, fontes, poços e ma 

nanciais a razoáveis· dilstâncias do domicíliQ, 

até domicílios abastecidos diretamente por· água 

canalizada, que, por sua vez, devem ser entendi

dos tanto aqueles que o são através de sistemas 

novos e eficientes, como também os que se alimen 

tam por sistemas decadentes e mal operados. 



TABELA 2 - EVOLUÇÃO DOS N!VEIS DE SUPRIMENTO DE ÁGUA NOS PA!SES SUBDE 

SENVOLVIDOS, NA D~CADA 1970/80 (*) 

1 9 7 o 1 9 7 5 1 9 8 o 

POPUlAÇÃO % DA POPUlAÇÃO % DA POPUlAÇÃO %DA 
ABl\S'I'El:IDA POPUlAÇÃO .AP..ASTEX:IDA POPUlAÇÃO ABl\S'I'El:IDA POPUlAÇÃO 

(103 hab) 'IDI'AL (103 hab) 'IDI'AL (103 hab) 'IDI'AL 
-·····--- --- ···--·-··-

Urbana 316.000 67 450.000 77 526.000 75 

Rural 182.000 14 313.000 22 469.000 29 

TOI'AL 498.000 29 763.000 38 995.000 43 

FONI'E: Vl)RI.D HFALTH ORGANIZATION (1981). 

(*) Os dados não incluem as cifras referentes à República Popular da China. 
0"1 
1..0 
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Os dados contidos na TABELA 2 nao exi

bem, com a crueza necessária, informações sobre 

o nível de obsolescência dos sistemas, a preca

riedade das eventuais estações de tratamento e a 

segurança dos mananciais; o nível da qualidade 

de abastecimento subjacente a qualquer análise 

deste gênero deve ser vivamente lembrado, sob p~ 

na de se cometer sérias falhas. Ora, estas in

formações são difíceis de serem levantadas. To

davia, PINEO & SUBRAHMANYAN (1975) estimaram 

que, em 1970, por volta de 54% da população urb~ 

na abastecida do mundo subdesenvolvido recebiam 

água em caráter intermitente. Dai, casando-se es 

te percentual com valor apropriado da TABELA 2, 

verificamos ser apenas de 37% o total da popula

çao urbana subdesenvolvida que contava, em 1970, 

com abastecimento continuo de água. 

tra, ainda em 1970, 63% da população 

Ou, por ou

urbana do 

mundo subdesenvolvido viviam na contingência de 

nao contar com abastecimento de agua e, quando 

com ele contavam, dele se beneficiavam apenas em 
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caráter descontinuado. De lá para cá, estas ci-

fras não devem ter variado substancialmente. 

Para se ter uma idéia aproximada desta 

evolução, foram trazidos dados do BANCO MUNDIAL 

(1980), segundo os quais, em 1975, quinhentos mi 

lhÕes, dos dois bilhÕes de habitantes dos paises 

em desenvolvimento, tinham acesso a serviços ad~ 

quados de água potável e destinação de dejetos; 

menos de 50% da população urbana·e de 20% da ru-

ral dispunham destes serviços. O número de pes-

soas com acesso a sistemas de -abastecimento pu-

blico de água vinha aumentando em ritmo mais rá

pido que a população total, mas, ao mesmo tempo, 

o desempenho de mui~os dos sistemas apresentava 

baixa qualidade. Pelo menos, duas terças partes 

da população desprovida de abastecimento de água 

encontravam-se, então, nas regiões da Asia Meri-

dional e Sul-Ocidental. 

DIETERICH & HENDERSON (1965), mediante 

levantamento realizado pelas Oficinas Regionais 
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da OMS em 60 países, representando mais de 245 

milhÕes de cidadãos urbanos, montaram a TABELA 

3, onde apenas 5% dos países possuíam serviços 

de abastecimento considerados b9ns. Esta tabela 

patenteia que 88% dos países, cuja população ur

bana corresponde a 89% da população pesquisada, 

contam com serviços de abastecimento entendidos 

como deficientes ou muito deficientes. Portanto, 

12% dos países apenas, correspondendo a· 11% ·da 

população urbana levantada, possuíam serviços 

considerados-regulares ou bons. 

A TABELA 3, por conseguinte, demonstra 

com alguma exatidão a situação de extrema indi

gência, também no se~or abastecimento de água, 

em que se encontrava o vasto mundo subdesenvolvi 

do. 



TABELA 3 - SITUAÇ~O EM 1962 DO ABASTECIMENTO URBANO DE AGUA EM SESSEN 

TA PA!SES SELECIONADOS NO MUNDO SUBDESENVOLVIDO 

APRECIAÇ~O 
P A ! S E S POPULAÇ~O URBANA ABASTECIDA 

n9 % 103 habitantes % 

Boa 3 5 12.080 5 

Regular 4 7 15.020 6 

Deficiente 33 55 121.040 49 

Muito Deficiente 20 33 97.100 40 

TOTAL 60 100 245.240 100 

FONTE: DIETERICH & HENDERSON, 1965. 

-...1 
w 
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Em vista desta situação, a Organização 

das Nações Unidas tem desenvolvido inúmeros pro-

gramas visando melhorar as condições de abastec! 

menta do mundo pobre e, através da Segunda Déca-

da de Desenvolvimento (1971-80) por ela patroci-

nada, fixou como metas para o decênio, quanto ao 

setor abastecimento de água, o seguinte: 

a. abastecer 40% da população urbana 

através de conexões domiciliares; 

b. abastecer 60% da populaÇão urbana 

através de chafarizes públicoS; 

c. abas~ecer 20% da população rural com 

água não-contaminada. 

No início dos 70, quando se fixaram 

tais metas, apenas 40%_da população urbana do 

Brasil eram servidos por água potável (PIRES, 

1982). Deflagrava-se naqueles anos vasto progra-

ma governamental visando dotar, em 1980, 80% da 

população urbana brasileira de abastecimento de 

água potável(*). 

(*) Ver no ÇUADRO 1, o Plano Nacional de Saneanento Bási
co - PLANASA. 
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Em particular, os governos da América 

Latina, dez anos antes - em 1961 através da 

Carta de Punta Del Leste, propuseram-se a dotar 

pelo menos 70% da população urbana de seus paí

ses com água potável e 50% da população rural 

com água não-contaminada, durante o período 1962-

-71. Estas metas mais ambiciosas, ao. ver da Orga 

nização Mundial da Saúde, deveram-se nao só aos 

esforços dos governos regionais, como também ao 

suporte oferecido por agências bilaterais e in

ternacionais (WHO CHRONICLE, 1971). 

Como resultado do esforço continental 

em busca das metas da Carta de Punta Del Este, 

em fins de 69, 105,9 milhÕes de pessoas vivendo 

nas zonas urbanas, representando 72% da popula

çao das cidades latino-americanas, tinham servi

ços de água mediante conexões.domiciliares ou hi 

drantes públicos. E o Brasil, naquele a~o, segun 

do dados da OMS (BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA 

PANAMERICANA, 1970), ocupava, ·numa escala de 26 

países, o 239 lugar, sobrepujando apenas a Bolí-
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via, o Paraguai e o Haiti, quanto ao abastecimen 

to total e superando apenas o Hai ti e Paraguai, 

quanto ao abastecimento urbano. 

Posteriormente, o decênio de 1980 foi 

declarado pela Assembléia Geral das Nações Uni

das como o Decênio Internacional da Âgua Potável 

e do Saneamento Ambiental, constituindo-se, pois, 

em rara oportunidade para a realização de pro-

gressos consideráveis na atenção a estes setores 

(ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 1979). 

As metas específicas do Decênio Inter

nacional do Abastecimento de Âgua e do Saneamen

to Ambiental ficam a cargo do governo de cada 

país, tendo em conta custos, recursos disponí

veis e peculiaridades diversas. A meta física do 

Decênio estabelece que haverá de se atender a 

uns novecentos milhÕes de pessoas nas zonas ur

banas e por volta de um bilhão e seiscentos mil 

nas zonas rurais, considerando-se o crescimento 

demográfico provável no período. Significaria, 
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em termos financeiros, um investimento anual, d~ 

rante a década, de US$30 bilhÕes; em 1990, toda

via, continuariam a carecer dos serviços de aba~ 

tecimento o mesmo total de pessoas que no início 

do decênio, ou seja, um bilhão e meio de pessoas 

(BANCO MUNDIAL, 1980). 

III.2 -A POSIÇÃO DO BRASIL NO- PASSADO RECENTE 

COMPARADA COM OUTRAS REGIÕES 

SUBDESENVOLVIDO 

no- MUNDO 

O Brasil, mercê de sua grande extensão 

territorial e de ·particularidades regionais, apre 

senta variações bastante acentuadas no setor aba~ 

tecimento de _água. A Região Metropolitana de São 

Paulo, por exemplo, enfrenta problemas de natu

reza completamente diferente das vividas por um 

arraial encravado no interior de Minas Gerais. 

Aqui, há que se adequar o uso dos mananciais· a 

múltiplos fins e acolá, a fins puramente domésti 

cos. No geral, porém, o cenário tem sido o típi-
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co de sociedades subdesenvolvidas: insuficiência 

de capital, tecnologia inadequada, infra-estrutu 

ra frágil, burocracia sufocante, programas utó

picos ou desgastados, pessoal sem treinamento. 

Não apenas no cenário latino-america

no, como visto no item precedente, a posição do 

Brasil há 15 anos era modesta; no conjunto dos 

países subdesenvolvidos também o era, porquanto, 

como se observa na TABELA 4, o Brasil comparava

-se a países do Sudeste da Ásia, sendo sobrepu~ 

jado pela média de todas as outras regiÕes no to 

cante ao parâmetro População Urbana Abastecida. 

No que se refere ao item População Total Abaste

cida, colocava-se em posição superior somente em 

relação â média dos países da África ao Sul do 

Saara e do Sudeste da Ásia. Elenquemos alguns 

países dessas regiÕes, à guisa de comparaçao com 

o Brasil, construindo a TABELA 5. 



TABELA 4 - ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNDO SUBDESENVOLVIDO CLASSIFICADO 
POR REGJ;:0ES, EM 1970, PARA EFEITO DE COMPARAÇlO COM O BRA
SIL NA MESMA IPOCA 

~ .ABl\S'I'H:lDA 

REGIÕES URBANA RURAL TOTAL 

-- -~ --- -

(103 ~, 1 <•> c1o:_ hal>_> l (% > (103 hab) \ (%) 

Africa ao SUl dO Saara 19.843 (67) 15.876 (11) 35.719 (21) 

Anérica Latina e Caribe 116.429 (76) 26.104 (23) 142.533 (53) 

oeste da ~ia e Nordeste da .Afr! 53.173 (86) 30.058 (20) 83.231 (29) ca 

Argélla, Marl:ocos e Turquia 17.832 (73) 18.400 (44) 36.232 (55) 

SUdeste da ~ia 81.059 (53) 31.095 ( 5 ) 112.154 (15) 

Ieste da ~ia e Pacifico Ocid. 27.020 (75) 16.017 (22) 43.037 (31) 

BRASIL(*) (1969) 25.550 (69) B.OOO (4) B?.SSO (B9) 

TOTAL 315.356 (69) 37.550 (12) 452.906 (28) 

PalrES: PINED & SUBRAHMANYAM, 1975. 
(*) Soletin de La Oficina Sanitaria Pananericana (1970) • 

....a 
\D. 
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TABELA 5 - ABASTECIMENTO P0BLICO DE ÁGUA .EM AL

GUNS PAISES SELECIONADOS NO MUNDO SUB 

DESENVOLVIDO, EM 1970, PARA EFEITO DE 

COMPARAÇÃO COM O BRASIL NA MESMA ~PO

CA 

REGIÕES 

África do Sul do Saara 

.Arrérica Latina e Caribe 

Oeste da Ãsia e Nordeste 
da África 

Argélia, Marrocos e Tur
quia 

Sudeste da Ásia 

Leste da Ásia e Pacífico 
Ocidental 

PAISES 

Burundi 
. Congo 

Costa do Marfim 

Argentina 
Chile 
Paraguai 
Uruguai 

Afiganistão 
Egito 
Líbano 
Arábia Sauch ta 

Turquia 

India 
Indonésia 

Filipinas 

FONTE: PINEO & SUBRAHMANYAM, 1975. 

POPUlAÇÃO 
ABA.ST:EX:IDA 

(%) 

2 
34 
44 

55 
53 
11 
77 

3 
93 
92 
49 

63 

16 
6 

35 
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A falta de maiores explicações por paE 

te dos autores, sobre como foram obtidas estas 

cifras, leva a crer que a metodologia de levant~ 

mento das informações não foi uniforme e, porta~ 

to, sujeitou os valores a discrepâncias. No en-

tanto, mesmo considerando ter havido eventuais 

desvios, as informações da TABELA 5 levam a con

cluir ter sido a situação brasileira, em 1970 (*), 

comparável à do Congo. ou das Filipinas. Demais, 

deve-se também l~var em conta que a expressao 

"população abastecida" subentende, segundo a Or

ganização Mundial da Saúde, aquela que o é por 

conexões domiciliares ou por chafarizes num raio 

de 200 m, quando na zona urbana e, em zonas ru-

r ais, por mananciais sufi-cientemente próximos da 

habitação, de sorte que os membros da família 

não gastem tempo demasiado no transporte da água 

(*) A época a que nos rerretenos para cotejar o Brasil cxm 
outros países e regiões é o entorno de 1970. Verencs, 
em capítulos que seguem, que esse ano é aquele em qué 
eclode um dos mais robustos programas, a nível nacio
nal, de abastecinento de água para a população urbana 
do país. 
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(SAUNDERS & WARFORD, 1976). Esta conceituação 

lança algumas luzes para dados relativos, por 

exemplo, ao Egito e ao Líbano, onde a proporçao 

de conexões domiciliares possivelmente era bas

tante pequena. 



IV - POLITICA GOVERNAMENTAL BRASILEIRA PARA O 
SETOR SANEAMENTO 
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IV.l - INTRODUÇÃO 

Assim como as empresas comerciais, in

dustriais ou de serviços, seria de se esperar que 

aquelas voltadas ao saneamento básico também vi

vessem da venda d.e seus produtos. No entanto, da 

das as peculiaridades que cercam o abastecimento 

de água e o esgotamento sanitário, mormente nos 

países subdesenvolvidos, não se concebem empr~ 

sas do setor, mesmo racionalmente projetadas e 

eficientemente operadas, sobrevivendo sem cober

tura financeira, pelo. menos parcial, do poder·pQ 

blico. Demais, no passado relativamente recente, 

além da penúria de capitais para invest~r na im

plantação, renovação, expansão e operaçao dos 
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serviços, havia outras deficiências cujas origens 

poderiam ser assim alinhadas: 

a. Os serviços de saneamento, até por 

força de dispositivos constitucio

nais, estiveram, desde o Brasil-Co

lônia, sob a égide do Poder Munici

pal. :E': corriqueiro o fato de que a 

política tributária no Brasil desfa 

vorece.o município, carreando para 

a União e para as Unidades Federati 

vas as maiores frações dos tributos 

arrecadados. Ora, como a implant~ 

ção e operação de uma rede de água· 

ou de esgotos exigem elevados recur 

sos financeiros, é compreensível que 

o município, freqüentemente arreca~ 

dando. apenas para pagar pessoal, 

não tivesse tido condições para re~ 

ponsabilidades financeiras de gra!! 

de porte. 

b. A carência de recursos municipais: 

levava à busca de financiamento em 

âmbito estadual ou federal, que, 

até datas recentes., à falta de uma 

política consistente, encalhava na 

pesada burocracia tão peculiar aos 
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nossos serviços públicos. Ao ser 

concedido o financiamento, havia dú 

vidas quanto aos critérios, pois, 

freqdentemente, o favoritismo, o 

prestígio poli ti co dos líderes lo

cais, ou a proximidade de eleições 

eram fatores determinantes na sua 

concessão. Além de os recursos se

rem obtidos através de dotações or

çamentárias, a política tarifária, 

destituída de racionalidade, impe

dia a formação de reservas financei 

ras que conferissem aos investimen

tos o necessário efeito multiplica

dor. 

c. A poiítica tarifária inadequada, 

aliás, fazia parte do quadro geral 

de ausência de estrutura empresa

rial condizente com as característi 

cas industriais de exploração dos 

sistemas de abastecimento. 

d. Embora, até para o inculto, obras. de 

saneamento sejam essenciais para a 

qualidade da vida, a média da atua

ção do administrador público brasi

leiro, conferindo estofo ap dito po 

pular "cano enterrado não dá votos", 
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indicava que outras categor~as de 

obras, ora em socorro de interesses 

de segmentos influentes da comunid~ 

de, ora satisfazendo a imediatismos 

políticos, tivessem merecido maio 

res atenções. 

e. Mesmo comunidades modestas necessi

tam de pessoal qualificado para ope 

ração e manutenção de redes, esta

ções de tratamento de água e de es

gotos. Todavia, a pequena capacida

de de fazer frente a gastos com pes 

soal técnico ·e administrativo de 

bom nível acabava por impedir que 

os serviços municipais de águas e 

esgotos fossem razoavelmente admi

nistrados, sem possibilidade de 

acompanhar a evolução tecnológica e 

o aumento da demanda. 

f. A prática de estudos e implantação 

isolados dos sistemas de saneamento 

básico .não permitiam soluções inte

gradas entre cidades, nem padroniza 

ção de projetos, de materiais e equi 

pamentos ou sua aquisição em quant! 

dade, de forma que os custos fossem 

reduzidos. 
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g. Inexistência-de programas de trein~ 

mento de pessoal e de assistência 

técnica e de institutos de tecnolo

gia e pesquisa especializados noca~ 

po do saneamento básico para respa! 

dar eventuais políticas de satisfa

çao da demanda. 

Estes fatores, variando de intensida-

de, mudando de feições ao longo das décadas, têm 

levado até serviços bem implantados e bem opera 

dos a resvalarem para situações de inoperância e 

obsolescência. 

Paulatinamente, passou, pois, a ficar 

evidente que a prática de consignação de verbas 

nos orçamentos da União ou dos Estados, destina-

das a financiamentos a fundo perdido de serviços 

municipais de saneamento, tinha .de ser mudada, 

já que essa política, além de não atender a seus 

objetivos principais, conduziu, em paralelo, a 

criação de inúmeros órgãos com iguais finalida-

des, colidindo-se, atritando-se e dissipando re-

cursos. 
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O Banco Mundial, aliás, levantando pr~ 

blemas que entravavam o desenvolvimento dos ser-

viços de saneamento nos países pobres, classifi-

cou-os da seguinte forma (WORLD BANK, 1976): 

Institucionais 

a. ausência de políticas nacionais vol 

tadas para o setor; 

b. ·coexistência de múltiplos organis

mos de governo com finalidades seme 

lhantes; 

c. baixa especialização da mão-de-obra; 

d. ausência de critérios para avalia

ção e seleção de projetos. 

Financeiros 

a. ausência de políticas financeiras 

voltadas para implantação de siste

mas auto-suficientes; 

b. baixa capacidade da população bene

ficiada em ressarcir financiamentos; 

c. ausência de políticas tarifárias 

criteriosas com objetivo não só de 

resguardar os segmentos populacio-
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nais de baixa renda, como também de 

retornar financiamentos em prazos 

hábeis. 

Tecnológicos 

a. incapacidade empresarial na fabrica 

ção de peças e equipamentos; 

b. emprego de uma grande variedade de 

tipos e marcas de equipamentos, in

viabilizando economias de escala; 

c. projetos mal conduzidos e manuten

ção deficiente. 

Percebe-se que a tipologia das defi-

ciências brasileiras é a mesma de outros países 

subdesenvolvidos, centradas, mormente, nas suas 

características organizacionais e financeiras. 

Por conseguinte, somente um esforço a nível na-

cional, racionalmente orientado, poderia queimar 

etapas na consecução de melhores níveis de abas-

tecimento. 
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IV.2 - EVOLUÇÃO RECENTE 

Logo depois da Conferência de Punta 

Del Este em 1961, quando os países latino-ameri

canos fixaram metas de atendimento para o decê

nio 1962-71 (70% da-população urbana e-50% da p~ 

pulação rural com água potável) , a política go

vernamental brasileira começa, lentamente, a to

mar novos rumos. 

Assim é que, em 1962, por intermédio 

da Lei Federal n9 4.089 criou-se o Fundo Nacio

nal de Obras de Sáneamento, constituído, basica

mente, de 2% da renda tributária da União. Este 

fundo previa aplicação de 50% de seus recursos 

em instalações, melhoramentos ou ampliações de 

serviços de abastecimento de água e esgotos muni 

cipais, e conferia novo rumo à política governa

mental para o setor, ao prever, num de seus arti 

gos, o sistema de investimentos com retorno, ou 

seja, abandonando o método da doação pura e sim

ples. 
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Posteriormente, em 1965, através de 

convênio entre o Departamento Nacional de Obras 

de Saneamento - DNOS - e da "United States Agen 

cy for International Development - USAID" - ins

tituiu-se o Fundo. Nacional de Financiamento para 

Abastecimento de Água, que seria administrado pe 

lo Grupo Executivo do Fundo Nacional de Financia 

mente - GEF - criado, por sua vez, pelo Decreto 

n9 56 .. 752, de 18 de agosto de 1965. 

O GEF administrava· os recursos deste 

fundo rotativo, cujo montante nao ultrapassava 

dois terços do custo da obra, sendo que o terço 

restante, aplicado a fundo perdido, provinha do 

município beneficiado. O .. Estudo de Viabilidade, 

segundo as normas de então, era feito isoladamen 

te para cada sistema municipal. Entre 1965 e 

1967, foram contratados financiamentos contem 

plando apenas 16 cidades. 

Em 1966, pelo Decreto-Lei n9 52/66, 

foi criado o Fundo Rotativo de Águas e Esgotos -



FRAE - constituído com até 100% da parcela desti 

nada a água e a esgotos dentro do Fundo Nacional 

de Obras de Saneamento. 

Por essa época, também, diversos Esta

dos da Federação passaram a criar fundos destina 

dos ao financiamento de programas de saneamento 

básico. Além destes, o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID - passa

ram a agir com vistas ao suprimento de recursos 

para o setor. Porém, flagrante era a falta de 

uma política nacional.que realmente conferisse 

consistência aos ·diversos programas em andamen 

to. 

No Programa de Ação Econômica do Gover 

no - PAEG - (1964/66) visualizara-se a intenção 

do Governo Federal em influir efetivamente na po 

lítica de abastecimento de água e esgotamento sa 

nitário, área de atribuição municipal, conside

rando-a associada à política de saúde pública. 
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Para as cidades de mais de 20.000 habi 

tantes (MINISTBRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

ECON0MICA, 1965), propunha o PAEG: 

- "Programa Nacional de Abastecimento 

de Agua com o objetivo de abastecer, 

no fim do decênio, 70% da população 

urbana, ou seja, 32,2 milhÕes de ha

bitantes, em comparação com os 14, 2 

milhÕes que são atendidos atualmente; 

Programa Nacional de Esgotos Sanitá

rios, com o objetivo de atender, no 

ano de 1973, 30% da populaçao urbana 

prevista para a época". 

Posteriormente, os estudos prelimina

res para a consecução do Plano Decenal de Desen-

volvimento Econômico esmiuçou ainda mais o setor 

saneamento, recomendando o estabelecimento de um 

elenco de políticas e criação de mecanismos de 

mobilização de recursos e de programação de in

vestimentos. Classificando as cidades em três ca 

tegorias, os estudos propunham para o setor abas 

tecimento de água os seguintes níveis de atendi-
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mento para 1~/b: 

- cidades grandes (população urbana su 

perior a 300.000 habitantes) : 76%; 

- cidades médias (população urbana en

tre 20.000 e 300.000 habitantes) 

68%; 

- cidades pequenas (população urbana 

inferior a 20.000 habitantes) : 49%. 

Em suma, sugeriam estes estudos expan-

dir o abastecimento de água de 40% em 1967 para 

66% da população urbana em 1976 (MINIST:E':RIO DO 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, 1967), passan-

do, assim, a conf~rir ~nfase ã área urbana, dei-

xando ã rural a solução de seus problemas. Lem-

bre-se, entretanto, que a Carta de Punta Del Es 

te (1961) já procurava contemplar a area rural 

com metas bastante ousadas. 

A 25 de fevereiro'de 1967, mediante o 

Decreto-Lei n9 200, versando sobre a reorganiza-

ção administrativa da Federação, estabeleceu-se, 
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pelo artigo 39, a competência do Ministério do 

Interior na condução da política de saneamento 

básico do País, a qual começa, então, a encorpaE 

-se consistentemente; mediante o Decreto-Lei n9 

248, de 28 de fevereiro de 1967, instituiu o Go-

verno a Política Nacional de Saneamento Básico e 

cria o Conselho Nacional de Saneamento Básico. 

O Programa Estratégico de Desenvolvi-

mento - PED - (1968/70), assentado em muitas das 

recomendações dos estudos do Plano Dece~al, atr~ 

vés de suas Diretrizes de Governo (julho/67), e~ 

tabelecia (MINIST~RIO DO PLANEJAMENTO E COORDENA 

ÇÃO GERAL, 1967): 

a. "substituir o sistema de consigna

ção de recursos orçamentários a fun 

do perdido; isto implicará a cria

ção de um mecanismo ao qual será 

atribuído .o financiamento dos proj~ 

tos de saneamento, para futura amor 

tização pelas comunidades beneficia 

das"; 
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b. "instituir sistema de captação de 

recursos próprios (não orçamentá

rios) para estímulo dos programas 

de saneamento (notadamente no que 

concerne ao abastecimento de agua e 

esgotos)"; 

c. 11 instituir o Conselho Nacional de 

Saneamento, em substituição ao Con

selho Nacional de Saneamento Básrco 

como órgão de coordenação, planeja

mento e controle da política nacio-

nal"; 

d. "instituir um Fundo Nacional de Sa

neamento, que reunirá recursos na

cionais e internacionais destinados 

a financiar programas de abasteci

mento de água e esgotos, para apli

caçao subordinada a critérios mais 

raciona~s, e em condiç6es mais rea

listas de economicidade (com exigê~ 

c ia, por exemplo, de reposição pe

las populaç6es atendidas)"; 

e. "criar um Fundo de Reinvestimento 

vinculado ou integrante do Fundo Na 

cional de Saneamento e formado pos

sivelmente por uma taxa ou sobreta

rifa a ser cobrada dos usuários dos 
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serviços públicos de água e esgoto 

(formação de recursos próprios para 

desenvolvimento auto-suficiente, no 

futuro, do Programa Nacional de Sa

neamento) "o 

Logo depois, em 16 de agosto de 196 7, 

através do Decreto n9 6lol60, atendendo-se ao 

proposto nas Diretrizes de Governo, criou-se o 

Fundo de Financiamento para Saneamento - FISANE 

- e o Ministério do Interior delegou ao BNH a ta 

refa de gerir o dito Fundo~ O BNH, em conseqü~n 

cia, assumiu os compromissos. advindos do acordo 

DNOS/USAID, passando para o FISANE os recursos 

do Fundo Nacional de Financiamento para Abasteci 

mento de Âgua, extinguindo, portanto, o GEF (PI 

RES I 1972) o 

O BNH desenvolveu mais efetivamente a 

açao.na área de saneamento ao criar,. através da 

Resolução do Conselho de Administração BNH-RC 61, 

de 27/11/67, superintend~ncia especializada e ao 

implantar o Programa de Financiamento para Sanea 

mento - FINANSAo 
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Em fevereiro de 1968, baixou o BNH re

solução visando a estimular a formação de fundos 

regionais, estaduais ou intermunicipais para fi-

nanciamento de obras de saneamento, originando a 

criação dos Fundos Estaduais de Financiamento p~ 

ra Água e Esgotos - FAE. 

Em junho de 19 6 8 , ainda na formulação 

do PED (1968/70) , estabeleceram-se as seguintes 

metas (MINIST:E':RIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

GERAL, 1968): 

População urbana a ser 

1970: 

- abastecimento de água 

de habitantes; 

- esgotamento sanitário 

de habitantes. 

atendida em 

· 25, O milhÕes 

10,7 milhÕes 

Se atingidas essas metas, haveria um 

aumento em relação a 1966 de 33 e 15,1%, respe~ 

tivamente, no abastecimento de água e no esgota

mento sanitário. 
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Dado que o FISANE mostrou-se insufi

ciente, em setembro de 1968 foi criado o Sistema 

Financeiro de Saneamento - SFS -, cujos recursos 

proviriam do BNH, dos Estados, dos municípios e 

da Federação. Os instrumentos que criaram este 

órgão foram a Portaria do Ministério do Interior 

n9 273/68 e a Resolução 20/68 do Conselho de Ad

ministração do BNH. 

Passou o SFS, então, a congregar e di~ 

ciplinar, em caráter permanente, os esforços, a 

mobilização e a aplicação de recursos do Governo 

Federal através dó BNH, dos governos estaduais e 

municipais e de entidades especializadas, no se~ 

tido de executar programas estaduais de saneamen 

to básico. 

Enquanto o GEF buscava desenvolver um 

fundo rotativo nacional, suprido pelo Governo Fe 

deral, para concessão de financiamento diretamen 

te às municipalidades, o BNH, a partir do FISANE 

e, posteriormente, com a instituição do SFS, es-
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timulou a constituição e fortalecimento dos Fun

dos de Financiamento para Água e Esgotos - FAE -

alimentados por recursos dos Estados, que se so

maram aos do BNH para financiamento de programas 

executados através de companhias de saneamento 

de âmbito estadual. 

A política financeira. do SFS foi ini

cialmente montada com uma participação mínima de 

25% dos custos das obras, de aplicação a fundo 

perdido, originária, máxime, dos municípios ben~ 

ficiados, sen~o os 75% restantes divididos em 

partes iguais entre o BNH e o FAE. 

Entre 1968 e 1970, 238 cidades e 15 

estados beneficiaram-se do SFS e, comparando com 

o GEF, o SFS, através de sua política de estimu

lar programas estaduais, têm desempenhado suas 

funções com mais eficiência. 

Logo em seguida, em 1970, propos-se, 

através das Metas e Bases para a Ação de Governo 
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(1969-73) o seguinte para o setor saneamento 

(PRESID~NCIA DA REPÜBLICA, 1970): 

"I - Execução de programa. de financiarrento 

capaz de assegurar no quadriênio, o su

prin'ento de água potável para mais de 

20 milhÕes de habitantes urbanos. :t: es

sa a primeira etapa da Década do Sanea

m::mto Básico, que visa a . atender com 

serviços de água, em 1980, proporção da 

ordem de 80% da população urbana brasi

leira. As aplicações globais necessá

rias à consecução dessa meta deverão as 

cender, no perícxlo, a Cr$ 9. 900 milhões 

(a preços de 1970). O Ministério do In-

te:dor, através do Banco Nacional da Ha 

bi tação (Mecanisrro Financeiro de Sanea 

m::mto) e do orçarrento, concorrerá com 

cerca de Cr$ 5. 000 milhões. 

II - Consolidação de um sistema de financia

mento para obras de esgotos sanitários, 

de modo a elevar para, pelo menos, 50%, 

até 1980, a proporção da população urb~ 

na servida. 

III - Condução dos programa.s de financiarrento 

de sistemas de abastecin'ento de água e 
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de esgotos consoante as seguintes def! 

nições básicas: 

- rnlnliDlzação e racionalização das apli 

cações da União a fundo perdido; tais 

aplicações serão destinadas, de fo:rma 

prograrrada, a subsidiar rrn.micípios de 

nenor renda na contrapartida, que se 

torne indispensável, aos financiélill2ll 

tos recebidos; 

- conjugação de esforços dos diversos 

órgãos. federais capazes de colaborar 

para o êxito do programa., definindo

-lhes os carrlfX)S de açao e integrando-

-lhes os esforços; 

- a:tuação de forrra descentralizada, atr~ 

vés de organismos estaduais e rrn.mici

pais, e com .observância do princípio 

de _execução indireta, por interrrÉdio 

do setor privado; 

- viabilização da operação dos sistemas 

de água e de esgotos e redução de seu 

custo operacional através da opera

çao, por tnn IIEsmo concessionário, de 

tnn conjunto integrado de sistemas mu

nicipais; e 

- tarifação que pennita a operação, ma.

nutenção e expansão do sistema local 
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(e, para a área de saneéllTE11to geral) . 

IV - Consecução das seguintes Iretas adicio

nais na área de saneéllTE11to: 

- solução do problema das inundações em 

áreas urbanas, em di versas cidades que 

somam uma população total de 15 mi

lhões de habitantes; e 

- execução de trabalhos de regulariza

ção de cursos de rios em 150 bacias 

hidrográficas, possibilitando o apro

vei taiTE11to das áreas ·recuperadas para 

programas de desenvol virrento agrope

cuário". 

Em abril de 1971~ foi criado(*) o Pla-

no Nacional de Saneamento - PLANASA - que ado-

tou as metas anteriores. Os recursos que dariam 

sustentação ao Plano adviriam do BNH, dos esta-

dos e municípios. Em pouco tempo, já eram sete o 

total de subprogramas do FINANSA, demonstrando o 

porte dos mecanismos de respaldo financeiro que 

(*) Não há docurrento oficial criando o PIANASA. Houve, na 
ocasião, apenas engajaiTE11to do BNH nas Metas e Bases 
para a Ação de Governo. 
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se concederam ao PLANASA (PIRES, 1972): 

- REFINAG : Subprograma de Financiamen 

to e Refinànciamento da Implantação, 

Ampliação e/ou Melhoria dos Sistemas 

de Abastecimento de Água (1968). 

- REF~NESG : Subprograma de Financia

mento e Refinanciamento para Implan

tação ou Melhoria de Sistemas de Es

gotos que visem ao Controle da Polui 

ção das Águas (1969). 

- EFISAN : Subprograma de Estímulo ao 

Sistema Financeiro de Saneamento 

(1969) . 

- FISAG : Subprograma de Financiamento 

Suplementar para Abastecimento de 

Água (1971). 

- FIPES : Subprograma de Financiamento 

de Estudos e Projetos (1971). 

- SANAT : Subprograma de Apoio Técnico 

ao Sistema Financeiro de Saneamento 

(1971). 

- FICON : Subprograma de Financiamento 

Suplementar para Controle da Polui

ção das Águas (1972). 
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Demais, o BNH, através do Programa de 

Financiamento de Materiais de Construção - FIMACO 

- e de seus subprograrnas REGIR e REINVEST, pas-

sou a financiar as indústrias ligadas ao setor 

do saneamento da se~inte maneira (PIRES, 1972): 

- REGIR : Subprograma de Financiamento 

de CapitaL de Giro., com o objetivo 

de financiar ou refinanciar o capi

tal de giro dos produtos e materiais 

de construção e se destinando, tam

bém, a atender ao acréscimo do capi

tal de giro, decorrente do aumento 

da produção. 

- REINVEST.: Subprogr.arna de Financia

mento-do Ativo Fixo, destinando-se 

ao financiamento ou refinanciamento 

do investimento no ativo fixo das em 

presas produtoras, transportadoras e 

distribuidoras de material de cons

trução, possibilftando, assim, a am

pliação da oferta de materiais e equi 

pamentos e a conseqtlente redução de 

seu custo. 

Este rápido passar de olhos pela histó 
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ria recente das açoes do Governo Federal com vis 

tas ao saneamento básico dá a dimensão da abran 

gência das políticas e diretrizes implantadas, 

bem como das metas a serem atingidas. Ressalta, 

ainda, a mudança de atitudes no sentido de sacar 

ao Poder Municipal a solução dos problemas de 

abastecimento de água e do esgotamento sanitário, 

levando a outras esferas a condução das políti-

cas e a implantação dos programas delas origina-

dos. 

Uma apreciação do PLANASA leva pois, a 

avaliar o principàl instrumento de ação do Gover 

no no setor saneamento básico. A preocupação do 

PLANASA reside, como visto, em resolver 
I 

os pro-

blemas de saneamento urbano; mas, além de suas 

açoes, outras existem enxertadas em programas re 

gionais de grande porte, onde a preocupaçao com 

o saneamento é apenas lateral,complementar a ou-

tras visando o desenvolvimento. 
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No QUADRO 1, consta o resumo das metas 

de atendimento em função dos programas levan 

tados neste Capítulo; no QUADRO 2,os principais 

instrumentos utilizados pelo Governo na .criação 

ou implantação de mecanismos, programas e compe

tências dentro da política recente voltada ao se 

tor saneamento pásico(*). 

IV.3 - O PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

IV.3.1 - O Banco Nacional de Habitação e a Polí

tica Federal de Saneamento 

A primeira mensagem enviada pelo Presi 

dente Castello Branco., em 1964, ao Congresso 

Nacional, dizia respeito ao Plano Nacional de· 

Habitação, cujo objetivo era institucionalizar· 

uma política de habitação a nível federal. 

(*) Ver nota anexa no final deste capítulo. 
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QUADRO 1 - METAS DE ATENDIMENTO PARA O SETORABAS 

TECIMENTO DE ÃGUA SBQThillü DIVERSOS PLA 

NOS RECENTES DO GOVERNO FEDERAL 

PIANO 00 PR03RAMA 

• PAEG (1964/66) 

Atendirrento às cidades de 
mais de 20. 000 habitantes. 

a. Objetivo 

b. Situação em 1964 

c. Atendirrento adicional 

METAS 

70% da população urbana· até 
o final do decênio (32.200 
mil habitantes) 

14.200 mil habitantes urba
nos 

- em 1965 1.500 mil habitantes 
- em 1966 1. 750 mil habitantes 

d. Atend.irrento total ao 
final de 1966 17.450 mil habitantes 

. PLANO DECENAL (1967/76) 

Atendimento à população 
urbana das cidades 

a. Situação em 1967 

b. Meta para 1976 

4 0% da população urbana 
(18.100 mil habitantes) 

66% da popu~ação urbana 
(43. 500 mil habitantes) 

(continua) 
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PLANO 00 PKX:;RAMA 

PED (1968/70) 

Atend.i.Irento à população 
urbana 

a. Situação em 1966 

b. Meta para 1970 

• METAS E BASES (1969/73) 

Atend.i.Irento à população 
urbana 

METAS 

18. 800 mil habitantes 

25. 000 mil habitantes 

a. Situação em 1969 · 25.340 mil habitantes 

b. Objetivo de atencl:iiren-
to em 1980 80% da população urbana 

c. Meta para 1973 45.340 mil habitantes 

• PLANASA (1971/75) 

Atenc1i.rre:nto à população 
urbana 
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a. Objetivo. de aten.d:i.Iren- Pelo Irel1os 80% da população 
to em 1980 urbana 

(continua) 



QUADRO 1 - conclusão 

PI..AOO 00 PRCGRAMA 

. PND I (1972/74) 

Atendimento à população 
urbana 

a. Situação em 1970 

b. Meta para 1974 

• PND II (1975/79) 

Atendimento à população 
urbana 

a. Situação em 1974 

b. Meta para 1979 . 

• PLANASA (1975/80) 

METAS 

27.045 mil habitantes 

38. 045 mil habitantes 

65% da população urbana 
(39. 700 mil habitantes) 

70% da população urbana 
(60.300 mil habitantes) 
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a. Meta de atendimento pa Mais de 80% da população ur 
ra 1980 - bana, em pelo menos 80% das 

cidades 

• PLANASA (1980/90) 

a. Meta de atendimento pa Atender a pelo menos 90% da 
ra 1990 - população. urbana com servi-

ços de abastecimento de 
água 

FONTES: ALMEIDA, 1977; KLUMB, 1976. 
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QUADRO 2 - INSTRUMENTOS UTILIZADOS PELO GOVERNO 

FEDERAL NA CONDUÇÃO DA POL!TICA DE SA 

NEAMENTO BÁSICO A PARTIR DE 1962 

ANOS INSTRUMENIDS 

1962 Lei n9 4.089 

1965 . C o n v ê n i o 
DNOS/USAID 

1965 Dec. n9 56.752 

1966 Dec.-Lei n9 52 

1967 Dec.-Lei n9 200 

1967 Dec.-Lei n9 248 

-1967 Dec. n9 61.160, 
de 16/08 

1967 Lei n9 5.318, de 
26/08 

OBJETIVOS 

Criação do Fundo Nacional de 
Obras de Sanea:rrento. 

Instituição do Fundo Nacional 
para Abasteci.rrento de Água. 

Criação.do Grupo Executivo do 
Fundo Nacional de Sanearrento 
- GEF. 

Criação do Fundo Rotativo de 
Águas e Esgotos - FRAE. 

Estabeleciirento da Carpetên
cia do Ministério do Interior 
na Condução da Política de Sa 
neamento Básico. -

Instituição da.Política Nacio 
nal de Saneamento Básico e 
Criação do Conselho Nacional 
de Sanea:rrento Básico. 

Criação do FISANE. 

Criação do Conselho Nacional 
de Sanea:rrento. 

(continua) 



QUADRO 2 - conclusão 

ANOS 

1968 

1968 

1971 

1975 

1981 

INSTRUMENTOS 

Resolução n9 9 
da Diretoria do 
BNH 

Portaria n9 273, 
do Ministério do 
Interior e Reso
lução n9 20 do 
Conselho.de Admi 
nistração do BNH 

(*) 

Exposição de Mo
tivos n9 003, do 
Conselho. de De
senvol vinentO So 
cial, de 16/04/75 

Portaria n9 140, 
do Ministério do 
Interior, de 24/ 
/09/81 
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OBJETIVOS 

Criação dos fundos regionais 
que resultariam nos Fundos Es 
taduais para Ãgua e Esgotos = 
FAE. 

Instituição do Sistema. Finan
ceiro de Saneam:mto - SFS - e 
Criação de sua Superintendên
cia. 

Instituição do Plano Nacional 
de Saneam:mto Básico - PLANASA. 

Estabelecinento das Novas Me 
tas do PLANASA, para o Perío
do 1976/80. 

Estabelecinento de Novas Me
tas do PLANASA para a Década 
1981/90. 

FONI'ES: CABES --19 Catálogo Brasileiro de Engenharia Sa-
nitária (1975, 1976); KLUMB (1976); ALMEIDA 
(1977) .. 

(*) SupÕe-se, geralrrente, que o PLANASA, ao ser instituí
do em 1971, o foi a!=ravés de ato específico do Gover
no. Todavia, o que sucedeu foi que o BNH, arrimado nas 
Metas e Bases para a Ação do Governo para o período 
1969/7~, encarrpou as netas ali exaradas e as :ri>s em 
execuçao. 
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Coube à Lei n9 4. 380, de 21 de agosto de 1964, 

aprovada pelo Congresso, criar o Sistema Finan-

ceiro de Habitação - SFH - tendo o Banco Nacio

nal de Habitação como órgão central(*). 

Constituía-se em um dos objetivos da 

Lei injetar recursos no setor da construção ci-

vil com reflexos imediatos na geraçao de rendàs 

internas, sem pressões na balança comercial e em 

pregando considerável contingente de mão-de-obra. 

Procuraya-se aumentar rapidamente a oferta de no 

vas moradias, particularmente para atendimento a 

famílias de baixa renda. 

A alavancagem do setor habitacional r~ 

dundaria, então, na.busca de soluções para ou-

tros problemas associados ao espaço urbano, por-

quanto a construção pura e simples de unidades 

habitacionais não resolveria o complexo problema 

da habitação. Há todo um elenco de equipamentos 

(*) Publicação xerocada, interna, do BNH: "O Banco Nacio
nal de Habitação". 
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que devem ser considerados nas políticas que vi-

saro dotar a comunidade urbana de condições razoá 

veis de vida. Um dos problemas centrais da habi-

tação que o Governo pretendia resolver através 

do BNH era o do saneamento básico, sobretudo os 

crônicos problemas do abastecimento de água e do 

esgotamento sanitário. 

Outros equipamentos urbanos usuais nas 

cidades módernas, como transportes e telecomuni-

caçoes, não foram e nem têm sido objetos do BNH, 

sendo do entendimento comum que outros organis-

mos financeiros Já. se preocupam -com estes seto-

res, tais como: o Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social - BNDES - e os bancos 

estaduais de desenvolvimento. 

Com vistas a conferir suporte à políti 

ca de saneamento básico, instituiu-se pelo BNH, 

em 1968, o Sistema Financeiro - SFS - visando a 

coordenar, em âmbito nacional, as medidas neces-

sárias para a consecução dos planos que estavam 
\ 

por vir à luz (ver QUADRO 2). 
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IV.3.2 - A Concepção e os Objetivos do PLANASA 

O PLANASA, concebido em 1971, foi a 

forma encontrada pelo Governo para atuar em cará 

ter não-episódico dentro da política de aumentar 

a oferta de serviços de abastecimento de água e 

de esgotos sanitários, de modo que o aumento de 

sua demanda, em conseqüência do crescimento popu 

lacional urbano, fosse satisfeito; a expansao 

das cidades em detrimento das zonas rurais, fenª 

meno presente no País desde o começo do século, 

deveria acelerar-se em conseqüência da poli tica 

habitacional já, então, em marcha. 

Como a maioria dos Planos, tem o 

PLANASA por finalidade precípua coordenar ativi

dades em busca de determinados objetivos e metas 

que devem ser atingidos de conformidade com cri

térios ou diretrizes preestabelecidos. Seu dese~ 

volvimento centra-se, pois, num processo de pla

nejamento, execuçao e controle dentro de metas 

decenais fixadas pelo Governo Federal, com os se 
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guintes objetivos permanentes (NETTO, 1973; BNH, 

1983): 

a. "Eliminação do "deficit" e IIB11utenção do 

equilíbrio entre a demanda e a oferta dos 

serviços de sanearrento básico, em núcleos 

urbanos, tendo por base planejarrento, pro

gramação e controle sistematizados"; 

b. "Auto-sustentação financeira do setor de 

saneamento básico, através da evolução dos 

recursos, a nível estadual, dos Flmdos de 

Financiarrento para Água e Esgotos - FAE"; 

c. "Inplantação de instrurrentos racionais de 

progr~ção que possibilite a cada Estado 

a solução do problema de abasteciirento de 

água e do controle de poluição hídrica, em 

detenninado prazo"; 

d. "Garantia prévia das condições de viabili

dade do Plano em cada Estado, rrediante a 

definição da demanda de recursos e de ser

viços e sua evolução no tempo, assim corro 

da oferta. dos recursos segundo sua origem 

e distribuição no tempo" ; 

e. "Adequação dos níveis tarifários às possi

bilidades dos usuários, sem prejuízos do 
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equilíbrio entre receita e custo dos servi 

ços de saneamento básico 1 levando em conta 

a produtividade do capital e do trabalho"; 

f. "Desenvol vi.mento institucional das Corrpa

nhias Estaduais de Saneamento através de 

programas de treinamento e assistência téc 

nica"; 

g. "Redução de custos em função de economias 

de escala e de programação racional de ati 

vidades"; 

h. "Viabilidade de todos.os projetos no âmbi

to do Estado 1 rresrro para os municípios mais 

pobres, pela.cornpensação interna propici~ 

da no.âmbito da companhia concessionária 

estadual"; 

i. "Instituição de ll!1E. política de redução de 

custos operacionais com reflexos diretos 

no esquema tarifário"; 

j. "Realização de programas de pesquisas tec

nológicas no. Caiilp:) do saneamento básico". 
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IV. 3. 3 - Os Mecanismos Operacional e Financeiro 

que Suportam o PLANASA 

O PLANASA vale-se do Sistema Financei 

ro de Saneamento - SFS - para sustentar-se finan 

·ceiramente. Este, por sua vez, é integrado pelos 

seguintes organismos: 

- BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO - BNH -

(Órgão central do sistema) : e o pri~ 

cipal financiador do PLANASA e, tam 

bém, avoca a si as atribuições norma 

tivas, de coordenação, de controle, 

de análise e de aprovação de progra

mas estaduais, de. estudos de viabili 

dade e de projetos técnicos; incum-

-

be, ainda, ao BNH a análise de estu-

dos tarifários e a fiscalização da 

contabilidade e das finanças das com 

panhias estaduais de saneamento. 

GOVERNOS ESTADUAIS : responsáveis p~ 
la constituição e controle acionário 

das companhias estaduais de saneamen 

to; participam com recursos financei 

ros para sustentar os respectivos 
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-programas, os quais sao destinados 

aos Fundos de Financiamento para 

Água e Esgotos - FAE. 

- AGENTES FINANCEIROS instituiçÕes 

bancárias encarregadas do repasse as 

companhias estaduais de saneamento 

dos recursos oriundos do BNH e dos 

FAE. 

- ÚRGÃOS GESTORES instituições bancá 

rias incumbidas de administrar os re 

cursos dos FAE. 

- AGENTES PROMOTORES E ORGÃOS EXECUTI

VOS : representados pelas companhias 

estaduais de saneamento, uma em cada 

Estado; responsabilizam-se pela polf 

tica de saneamento em âmbito esta

dual, sendo também da alçada das co~ 

panhias a implantação, ampliação, a~ 

ministração e manutenção dos respec

tivos sistemas de abastecimento de 

água e de esgotos sanitários. 

- 0RGÃOS T~CNICOS : entidades contrata 

das pelo BNH para auxiliá-lo·na aná

lise dos projetos e na fiscalização 

éL-=!~ ohras. 
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- INICIATIVA PRIVADA : representada p~ 

las firmas projetistas, construtoras, 

indústrias e empreiteiras; encarre

gam-se da elaboração de projetos, 

fornecimentos de materiais e equipa

mentos e execução de obras e serviços. 

IV.3.4 -A Implementação do PLANASA no Âmbito Es 

tadual 

Como ficou di to, o desenvolvimento do 

PLANASA em cada Unidade da Federação é garantido 

pelo BNH. No entanto, a eficácia do Plano depen

de, também, da ativa participação de cada estado 

através dos recursos financeiros provenientes do 

FAE. 

Embora em inúmeras oportunidades tenha 

ficado clara a intenção oficial de liquidar a p~ 

lítica de dotação orçamentária para água e esgo-

tos, mesmo assim tem sido necessária a mobiliza-

ção de recursos a fundo perdido, suplementando 
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financiamentos do BNH e do FAE. A mobilização de 

recursos pelo BNH se faz com base no estudo de 

viabilidade global da companhia estadual incumb! 

da - depois da adesão do Estado ao PLANASA - da 

política estadual de saneamento básico e de seus 

aspectos técnicos específicos. 

A viabilidade passou a ter sentido am

plo, segundo perspectiva de que a companhia é a 

única responsável pela execução das obras, opera 

çao e manutenção dos sistemas integrantes do pro 

grama. Dessa forma, a operação dos sistemas das 

cidades médias e grandes resultaria em superávits 

financeiros que compensariam os déficits das pe

quenas cidades e das populações carentes das re

giÕes urbanas. Esta visão supramunicipal da admi 

nistração dos recursos financeiros estende-se, 

também, a outros aspectos, introduzindo uma polf 

tica totalmente nova no trato. dos recursos natu

rais, financeiros, de equipamentos e de mão-de

-obra envolvidos no abastecimento de água e no 
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esgotamento sanitário. Pugna o BNH, através do 

PLANASA, para que as companhias estaduais adotem 

o sistema de ''caixa finica", buscando beneficios 

às comunidades mais pobres e permitindo, destar

te, a alavancagem de seus pequenos sistemas cro

nicamente mal operados e faltos de recursos. En

tretanto, a obtenção da concessão por parte dos 

grandes munic!pios com sistemas eficientes torna 

-se dif!cil, posto que as vantagens, pelo menos 

a curto prazo, seriam apenas da companhia ao op~ 

rar um sistema sem grandes carências e com retor 

nos financeiros satisfatórios. 

Observa-se que o PLANASA redundaria na 

perda da independência municipal quanto à polit! 

ca de abastecimento de água e esgotos, passando 

o munic!pio a subordinar-se à pol!tica da Unida-

de Federativa a que pertence, e esta, por sua 

vez, a obedecer a cânones federais interpostos p~ 

lo Ministério do Interior. Dentro do quadro ge

ral de precariedades em que está imersa a urbe 
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típica do Brasil, inclusive as de grande porte, 

uma política nacional, ainda que interferindo com 

serviços tradicionalmente submetidos ao municí

pio, pode trazer inúmeros benefícios. 

No que tange às providências políticas 

para a adesão ao PLANASA, segue resumo no QUADRO 

3. Conquanto não seja um quadro exaustivo, cons-

tata-se a amplitude do envolvimento das diferen-

tes esferas de poder, bem como o nível de deta-

lhamento das atividades; o espectro abrange des-

de a constituição do FAE, da criação da compa-

nhia estadual, até a contratação -e execuçao de 

obras na pequena cidade que cedeu a concessao. 

Sem dúvida, não houve na história do país plano 

de tal latitude e nem aspirações tão altas. :t:, 

portanto, conveniente proceder-se a uma análise 

mais acurada do PLANASA, o que será feito a se-

guir. 



QUADRO 3 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANASA A N!VEL ESTADUAL 

ENI'IDADES 

Governo Estadual I BNH 

Governo Estadual I BNH 

Governo Estadual I BNH 

Agente Prorrotor I Supe 
rintendência do SFS -

Governo Estadual 

Governo Estadual I BNH 

Agente ProrrotoriGover 
no Municipal -

'- -:...-··· -------- ---- -- __ -_j I INSTRIJÇOES 00 ATOS FIR1ADOS 

carta de Intenção do Governo do Es 
tado de Adesão ao PIANASA. -

Convênio de Constituição do Fundo 
de Financiam:mto para Água e Esgo 
to- FAE. -

Convênio de Prarressa de Financia
rrentos. 

Elaboração do Programa Estadual de 
Abastecirrento de Água - PEAG - ou 
do Programa Estadual de Controle 
da Poluição - PECON. 

Constituição da Enpresa Estadual 
de Saneam:mto. 

Estudo global da Viabilidade da Em 
presa. 

Obtenção das Concessões. 

EI'APAS ATINGIDAS 

Inclusão do Estado 
no SFS. 

Definição do Progr~ 
ma Estadual, Esco
lha de Projetos e 
O~tenção de Conces
soes. 

(continua) 
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QUADRO 3 - conclusão 

EN.rll»\Dl!'B ,. ~ ClJ Ma3 ~ --, Elf8S ~ 

Estudos 'l'écnicca Pml.:lml.nar:es, De- M:M.mantação da Re-
finitivos e Projetos. cursos Financeiros. 

Agente P.tatot:oriGove!: Partioipação dQ Governo Municipal. 
no Municipal 

Gove3:no .Estadual.IIHI Contratos de Financ1amentos. 
(SFS) 

GaVamcs I Agente PJ:o- Q:Jtençio de "Pundo Pel:didc" Feda-
nct:.or ral. 

Agente FinancaiJ:oiCal Financ:iamentos I Rapasses. 
oesaic:mãria -

caJcessionãria I Orgão Cmtratação e EHaqução da ClD:as. 
'1'écn1co 

Fafi'!S: PIRBS, 1972; ~, 1977. 

Desellix)lso e ecntra 
tação de <JJras.. -

..... 
II.J 
c:n 
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IV.3.5 - O Cumprimento das Metas do PLANASA no 

seu Primeiro Decênio de Vigência 

Entre os objetivos do Plano, provavel

mente, o mais fácil de constatar seu cumprimento 

foi garantir, em 1980, água potáyel a 80% da po

pulação urbana de cada Estado. Na verdade, foi 

esta meta modificada em 1975, visando dotar com 

água potável "pelo menos 80% da população urbana 

de pelo menos 80% das cidades de cada Estado". 

• Perspectivas há Década e Meia 

A situação e a perspectiva ao se implan 

tar, em 1968, a· política do BNH para o abasteci

mento de água, eram as configuradas na TABELA 6, 

onde se distinguem, por região geográfica do 

País, as necessidades a serem atendidas até 1980. 



TABELA 6 - DISTRIBUIÇÃO, POR REGIÃO GEOGRÂFICA, DA CAPACIDADE DISPON! 

VEL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ANTERIORMENTE AO PLANASA E 

CONSEQVENTE POPULAÇÃO OBJETO DO PLANO AT~ 1980 

POPULAÇÃO (103 hab) l BRASIL I. lmrn. I IDRDESTE l SliDFSIE - sur._l = 
Urbana em 1980 (1) 80.479 3.046 

Abastecida antes do PLANASA (2) 23.024 687 

-Meta em 1980 (*) 

-objeto do Plano (**) 

FONTES: (l) FIBGE, 1983; 
(2) ALMEIDA, 1977. 

64.382 2.437 

41. 359 1. 750 

17.586 42.848 11.881 5.118 

2.864 14.882 2.871 720 

14.069 34.278 9.504 4.094 

11.205 19. 396 6.633 3.374 

(*) Calculada com base em 80% da população urbana em 1980 (Metas do Plano). 

(**) Obtida através da diferença entre a população-neta e a capacidade disponível 
antes do PLANASA. 

1-' 
N 
(Xl 
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Portanto, ao se demarrar o Plano, apenas 23 mi

lhÕes de habitantes urbanos, correspondendo a 40% 

da população das cidades, eram potencialmente 

atendidos pelos sistemas de abastecimento insta

lados no País, cobrindo, por conseguinte, somen

te 30% da demanda prevista para o fim do decê

nio. 

Tomando-se a população-meta em 1980 e 

a capacidade disponível de abastecimento ante

riormente ao PLANASA, pode-se verificar quais as 

regiões onde os esforços(*) deveriam ser maiores 

(TABELA 7). 

(*) Ver nota de rodapé na página seguinte. 
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TABELA 7 - N!VEL DE ESFORÇO, POR REGIÃO, NA D~CA 

DA 1970-80 PARA ATINGIR A META DECE-

NAL 

CAPACIDADE 
PA1S I POPULAÇÃO- DISPONívEL ESFORÇO(*) REGIÕES -META (1) ANTERIOR AO 

PLANASA (2) 

B R A s I L 64.382 23.024 2,79 

Norte 2.437 687 3,54 

Nordeste 14.069 2.864 4,91 

Sudeste 34.278 14.882 2,30 

Sul 9.504 2.871 3,28 

Centro-Ceste 4.094 720 5,68 

FONI'ES: (1) FIBGE, 1983; 
(2) AlMEIDA, 1977. 

(*) Esforço - medida precária carnumente utilizada no sen
tido de estabelecer urna ordenação no vol'l..llre de recur
sos · ("sensu latu") necessários para se atingir objeti 
vos similares. Evident.errente, a idéia de esforço ne= 
cessário leva consigo a avaliação das condições no ~ 
rrento de partida; todavia, no caso em tela, é, parti
cularrrente difícil hierarquizar essas condições ini
ciais (em 1970), pois as disparidades regionais não 
nos permitiriam aquilatá-las com ligeireza. Aritneti
carrente, aqui, esforço foi definido carro a relação Po 
pulação-Meta/Capacidade Disponível no rromento zero. -
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E coligindo a população urbana por re-

gião e a capacidade disponível anterior ao 

PLANASA, obtém-se os níveis de abastecimento; 

construiu-se, pois, a TABELA 8 para verificar, 

em seguida, na TABELA 9, as escalas ordinais da 

situação em 1970 e dos esforços no decênio. 

TABELA 8 - N!VEL DE ABASTECIMENTO URBANO, POR RE 

GIÃO, EM 1970 

PAIS j· 
REGIÕES 

B R A S I L 

Norte 

Nordeste 

Sudeste 

Sul 

Centro-Oeste 

POPUlAÇÃO 
URBANA EM 
1970 (1) 

52.085 

1.627 

11.753 

28.965 

7.303 

2.437 

FONTES: (1) FIBGE, 1983; 
(2) ALMEIDA, 1977. 

CAPACIDADE 
DISPONívEL 

ANI'ERIOR AO 
PIANASA (2) 

23.024 

687 

2.864 

14.882 

2.871 

720 

N!vEL DE 
ABASTECJME;N 

'ID lJRB.Z\N() 

EM 1970 

0,44 

0,42 

0,24 

0,51 

0,40 

0,30 
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TABELA 9 - COMPARAÇÃO ENTRE AS REGIÕES ~ AOS 

N!VEIS DE ABASTECIMENTO URBANO EM 1970 

E O ESFORÇO A TER SIDO FEITO NO DEC!

NIO 1970-80 

SITUAÇÃO RELATIVA 
SITUAÇÃO REtATIVA 

R&;IÕES CUANID AO ES.FORÇD 
EM 1970 CUANIO AO 

Nrt'EL DE DOCENAL(*) 
.ABASTEX:!IMENIO (**) 

Norte 3 2 

Non:leste 2 5 

Sudeste 5 1 

Sul 4 3 

Centro-Oeste 1 4 

FONl'ES: TABEJ:AS 7 e 8. 

(*) A hierarquia foi feita em ordem decrescente; logo, 
ao Centro-Oeste co.rresponderia o maior esforço, e ao 
SUdeste, o nenor. 

(**) Hierarquizanos em ordem decrescente, também; por con 
seguinte, ao Sudeste co.rresponderia o nelhor nível 
de abastecinento urbano em 1970, enquanto ao Non:les
te,o pior nível. 
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Infere-se, pois, que a região a se de-

dicar com mais afinco era a Centro-Oeste que, em 

1970, estava em 49 lugar relativamente ao abas-

tecimento urbano. Assumia o Sudeste posição pri-

vilegiada, com maior índice de abastecimento e 

menor esforço, também, a se fazer no decênio. A 

explicação das trocas de certas posições está li 

gada ao crescimento vegetativo, aos movimentos 

migratórios inter-regionais e aos fluxos da zona 

rural para a urbana no transcorrer do decênio. 

o Situação no Final dos Oitenta 

A população total do País, em 1980, e~ 

tava por volta de 120 milhões de habitantes, dos 

quais, praticamente dois terços habitavam regiões 

urbanas. Em 1940, quarenta anos antes, portanto, 

apenas um terço da população brasileira era urb~ 

nizada, dado que atesta a acelerada concentração 

da população do País nas suas cidades, o que re-

sul tou numa taxa de crescimento urbano de 4, 5% I 

Sertlço de Biblioteca~ Dotu~entoção 
FACULDlOé U~ s.~UOE PUBLICA 
UHIVEitSIDAD~ DE SÃO PAULO 
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ano no período 1970-80(*). 

No entanto, 85% dessa população urbani 

zada habitava cidades com população inferior a 

5.000 habitantes, pulverização que traz, na área 

de saneamento, algumas conseqüências interessan 

tes, porque o retorno dos investimentos realiza-

dos nessas comunidades é bem mais lento que os 

realizados em grandes núcleos urbanos; é isto re 

sultante de deseconomias de escala e da maior di 

ficuldade das pequenas urbes em arcar oomos onus 

decorrentes de altos investimentos na sua infra-

-estrutura urbana~ 

Segundo PIRES (1981), até o final dos 

oitenta, o numero total de municípios servidos 

com abastecimento de água atingiu 3.522, corres-

pendendo a 88,2% das cidades brasileiras. O to-

tal de cidades do Brasil, em 1980, era de 3.991, 

(*) Estas cifras podem ser faci.lnente 
Anuários Estatísticos do Brasil; 
final do voll.liTE, explici ta-os. 

encontradas 
a bibliografia, 

nos 
ao 



135 

sendo que 2.422 delas, envolvendo 2.910 núcleos 

urbanos, foram atingidas pelas companhias esta-

duais de saneamento. A população beneficiada ati~ 

giu 64,6 milhões de pessoas, correspondendo a 

81% da população urbana de 1980 (*) • Tanto os 

grandes centros, como os de porte médio e as pe-

quenas comunidades com menos de 5.000 habitantes 

foram "beneficiados"; em conseqüência, as metas 

referentes ao primeiro decênio de vigência do 

Plano teriam sido atingidas e, com isso, mais de 

41 milhÕes de pessoas (64.600 - 23.024 = 41.576) 

ter-se-iam, então, "beneficiado". Não obstante 

estas afirmações do BNH, o Censo Nacional de Sa-

neamento Básico de 1978 (MONTEIRO, 1981) revelou 

que apenas uns 70% da população urbana foram, e~ 

tão, "abastecidas"; segundo o FIBGE (1981, 1983), 

em 1978, o nível de abastecimento urbano seria 

(*) Há uma certa incoerência canas cifras de população 
urbana levantadas pelo Censo de 1980: considerados co 
rro verdadeiros os 64,6 milhões, a fração da populaçãO 
urbana "beneficiada" cairia para 80,3%, considerando
-se a população urbana do Brasil, em 1980, corro sendo 
de 80 ,48 milhões, confo:rne a Tabela 6. 
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de 73% e, em 1980, de 78,4%. 

No que diz respeito à segunda parte da 

meta estabelecida em 1975 - cobrir 80% das cida 

des brasileiras com serviços de abastecimento de 

água - serão usados os dados do Censo Demográfi 

co de 1980, segundo os quais, contava o Brasil, 

então, com 3.991 sedes municipais distribuídas se 

gundo a TABELA 10. 

Em dezembro de 1980, a posição das lo

calidades brasileiras integradas ao PLANASA era 

a consubstanciada·na TABELA 11. 
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TABELA 10 - CENSO DEMOGRÁFICO DE 1980. CIDADES 

DO BRASIL POR GRUPOS DE HABITANTES E 

POR REGIÕES 

RffiiÕES 
POPULAÇÃO 

--15. 000 5. 000 --120. 000 20. 000- rorAL 

Norte 90 44 19 153 

Nordeste 621 491 263 1.375 

Sudeste 385 659 366 1.410 

SUl 410 210 99 719 

Centr~ste 116 158 60 334 

TOTAL 1.622 1.562 807 3.991 

FONIE : CABES VI - 69 catálogo Brasileiro de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (1980, 1981). 



138 

TABELA 11 - LOCALIDADES URBANAS INTEGRADAS AO 

PLANASA EM 1980 

(Abastecimento de Água) 

R E G I Õ E S 

Norte 

Nordeste 

Sudeste 

Sul 

Centro-Oeste 

T O T A L 

CIDADES 

76 

976 

582 

577 

211 

2.422 

OUTROS 
NÚCLEOS 

9 

236 

185 

44 

14 

488 

TOTAL 

85 

1.212 

767 

621 

225 

2.910 

FONTE: CABES VI - 69 Catálogo Brasileiro de En
genharia Sanitária e Ambiental (1980, 
1981) . 
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Casando-se, pois, os dados das TABELAS 

10 e 11, depreendem-se os percentuais constantes 

da TABELA 12, onde se patenteia que a cobertura 

dos municípios estava longe de ser da responsab! 

lidade exclusiva do PLANASA, uma vez que, 88,2% 

das cidades brasileiras contavam com tais servi

ços. Outra consideração importante, decorrente 

da TABELA 12, é que o Sudeste e o Norte .sao as 

regiões com menor fração de cidades integradas 

ao PLANASA. As melhores condições sócio-econômi

cas do Sudeste talvez expliquem, em parte, a re

lativa falta de interesse das prefeituras munic! 

pais de "entregarem" seus serviços à concession-ª. 

ria estadual, enquanto que, no Norte, a explica

ção reside na existência, anteriores até ao SFS, 

de programas federais para a região como, por 

exemplo, os da Fundação Serviço Especial de Saú

de Pública - FSESP. Vejam-se, nesse sentido, as 

aplicações da POLAMAZ6NIA nos Estados do Norte 

(TABELA 13) . 
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TABELA 12 - PERCENTAGEM DAS CIDADES BRASILEIRAS 

INTEGRADAS AO PLANASA EM 1980, DIS

TRIBU!DAS POR REGIÃO GEOGRÁFICA 

CIDADES 
REGIÕES 

INTEGRADAS I TOTAL 
PERCENTUAL 

Norte 76 153 49,6 

Nordeste 976 1.375 71,0 

Sudeste 582 1.410 41, 3. 

Sul 577 719 80,3 

Centro-Oeste 211 334 63,2 

T O T A L 2.422 3.991 60,7 

FONTE: CABES VI - 69 Catálogo Brasileiro de En
genharia Sanitária e Ambiental (1980, 
1981). 

Pode-se ponderar, também, sobre os da-

dos relativos à eficácia do PLANASA o seguinte: 

- Não há, nas estatísticas disponíveis, 

distinção entre os diferentes grupos 

que compoem a população-objeto do 
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Plano no que respeita ao volume do 

consumo individual e ao tipo de aces 

so à água que se esperava teriam eles 

em 1980; seria ingênuo imaginar que 

esse acesso fosse único e exclusiva

mente do tipo "conexão domiciliar". 

Nas cidades mais pobres, nas vilas 
• 

mais modestas e nas periferias das 

grandes cidades, consideradas a má 

qualidade da habitação e da própria 

infra-estrutura urbana, seria razoá

vel esperar que o abastecimento se 

fizesse, também, segundo o· conceito 

da Organização Mundial da Saúde, ou 

seja, através de "bicas ou chafari

zes a não mais de 200 m de distância 

do. domicílio" ( SAUNDERS & WARFORD, 

1976). 

- Seria desejável, por conseguinte, 

que, no estabelecimento do Plano e 

nos levantamentos estatísticos, se 

procedessem a distinções entre os di 

versos segmentos da população urbana 

e as características possíveis de 

abastecimento associadas a cada um 

deles. 

- Os dados disponíveis, em conseqftên-· 
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cia, estimam a "populaçio equaciona

da ou beneficiada" sem maiores infor 

mações sobre o suprimento efetivo. A 

populaçio equacionada ou beneficiada 

é calculada através dos volumes adu

zidos e dos contingentes urbanos a 

que se referem. Estes cálculos, -na o 

obstante considerem parâmetros de 

projeto bastante confiáveis, nio le

vam em consideraçio fatores influen

tes nos níveis de consumo, tais co

mo: condições sócio-econômicas, re

giio geográfica, hábitos, atividade 

econômica e condições climáticas. 

Nio se levam, também, em conta cer

tos fatores que viriam impedir, mes

mo estando a água disponível em volu 

me, seu acesso por certos grupos po

pulacionais: interesse pela conexio, 

posse ou nao da habitação, custos re 

ferentes à conexão domiciliar e cus

tos dos equipamentos residenciais que 

permitem o efetivo uso da água no d~ 

micílio. sio estes fatores interde

pendentes e ligados, principalmente, 

às condições sócio-econômicas do se~ 

menta populacional, pois nio é certo 
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que todos os grupos valorizem a água 

da mesma forma, como seria natural 

esperar. Demais, se o domiciliado 

não detém a posse da habitação - e o 

Censo de 80 assegura-nos que apenas 

60% da população urbana brasileira 

detinha a posse da habitação (FIBGE, 

1983) - cai a possibilidade de que 

mande executar a conexao com a rede 

pública, pois isto, ainda que influa 

decisivamente no seu estado de higi

dez, viria, de outro modo, adicionar 

valor a um bem que não lhe pertence. 

Por outro lado, mesmo possuindo a·hab~ 

tação e tendo interesse em usar a água disponí-

vel na rede, podem também ser considerados como 

fatores restritivos o custo da conexão domiciliar 

e o dos equipamentos físicos que possibilitam, 

intradomicílio, o uso da água. 

Donde, assumir a afirmação "81% da po-

pulação urbana do país equacionada" como sin6ni-

mo de abastecimento efetivo a 81% da população 

urbana, parece, no mínimo, temeridade. Deveriam 
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estes 81% ser entendidos como "atendimento pote~ 

cial", englobando o efetivo, e o "abastecimento 

poss!vel" ã vista de projetos apenas aprovados 

ou em andamento e de conexões domiciliares a efe 

tua:ç. 

IV.3.6 - Algumas Considerações sobre o Desenvol-

vimento do PLANASA Comparado com o De-

senvolvimento de Outros Programas Gover 

namentais 

Dada a ênfase que o Ministério do Int~ 

rior confere ao PLANASA, programas outros ficam 

esquecidos, fazendo supor que o Poder PÚblico 

conduz a_política de saneamento através, unica-

mente, do PLANASA. Entretanto, a FSESP, o DNOS, 

a SUDAM e a SUDENE(*) supervisionam, financiam e 

(*) FSESP 
DMJS 

SUDAM 

- Fundação Serviço Especial de Saúde Pública. 
- Deoa.rtamento Nacional de Obras de · Saneamen 

to. 
- Superintendência de Desenvolvimento da Ama.zô 

nia. 
SUDENE - Superintendência de Desenvol vimentc do Nor

deste. 
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realizam obras de saneamento com base em recur

sos próprios, orçamentários dos Ministérios, do

tações de planos ou programas regionais - como a 

POLAMAZONIA, o PROJETO SERTANEJO, o POLOCENTRO e 

o POLONORDESTE - dotações da Reserva do Fundo 

Especial ou, ainda, transferências vinculadas 

dos Fundos de Participação. 

As estatísticas do desempenho destes 

organismos fora do âmbito do PLANASA são de difí 

cil consolidação e não estão disponíveis. Contu

do, tem-se como certo que esses esforços fede

rais sao de pequena monta em face dos daquele 

plano. A título. de comparação, tomar-se-á a TAB~ 

LA 13, onde, para o ano de 1975, contrapõem-se 

os investimentos em alguns Estados do 

através de diferentes organismos. 

Brasil 



TABELA 13 - APLICAÇÕES ATRAV~S DO PLANASA E DE TR~S OUTROS PROGRAMAS 

FEDERAIS NO SETOR ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 1975 

PLANASA PR.CXiR. ESP. RELAÇÃO ENTRE UNIDADES DA PROGR. ESP. PROGRAMA FEDERAÇÃO (103 Cr) (103 Cr) E PLANASA (%) 
--

Rondônia o 1.636 - POI.AMAZONIA 

Acre o 16.900 - POI.AMAZONIA 

Amazonas 7.260 1.200 16,5 POI.AMAZONIA 

Pará 2.285 8.300 363,2 POI.AMAZONIA 

Maranhão 25.073 5.420 21,6 POI.AMAZONIA 

Ceará 5.901 3.000 50,8 Fundo de Reser-
va Especial 

Pernambuco 222.676 6.000 2,7 Fundo de Reser-
va Especial 

Minas Gerais 184.234 9.223 5,0 Geoeconêrnica de 
Brasília 

Goiás 156.666 32.560 20,8 Geoeconêrnica de 
Brasília 

TOTAL 604.095 84.239 13,9 

FONTE: ALMEIDA, 1977. 

I-' 
~ 
0\ 
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A comparaçao, nao obstante defeituosa, 

porque feita apenas para um ano determinado e 

abrangendo apenas três programas, embasa a afir-

mação feita acima, de que realmente e o PLANASA 

o plano de Governo de maior dimensão, porquanto 

outros três programas que não contemplam o sane~ 

menta como objetivo principal comparecem, em 

1975, num conjunto de oito estados brasileiros, 

com 13,9% do. total investido pelo PLANASA no mes 

mo ano. 

O ano de 1975, aqui tomado como data 

de referência, traz à reflexão o seguinte: está-

vamos no quinto ano do PLANASA e no oitavo da im 

.plantação do SFS. Seria natural esperar, portan-

to, que um programa de amplitude nacional desti-

nado a resolver os problemas de abastecimento de 

agua tivesse convergido para a area federal a 

captação e aplicação de recursos, uma vez que 

uma das premissas da política oficial recente era 

-nao apenas centralizar programas~ como também 

desviar-se do a~tigo processo de investimento a 
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fundo perdido. Conquanto nao se conheçam peculi~ 

ridades das aplicações procedidas pelos progra

mas regionais, pode-se, no entanto, com um grau 

de razoalidade bastante grande, supor que sejam 

feitas de acordo com situações específicas, co

mo, por exemplo, em_comunidades carentes sem as 

condições mínimas de responder financeiramente 

aos volumes investidos em seus serviços de abas

tecimento. 

Há de se considerar, ainda, os investi 

mentos que os municípios realizam sem auxílio do 

Governo Federal, dado que existe uma suposição 

generalizada de que estes municípios nao inves

tem em expansão de serviços de abastecimento de 

água, redundando na inclusão de suas futuras ne

cessidades em objetivos a serem alcançados pelo 

PLANASA. Ainda que as estatísticas relativas a 

tal situação sejam também deficientes, ALMEIDA 

(1977), comparando dois grupos de municípios 

da Paraíba e de São Paulo concluiu que a evo-

lução do atendimento efetivo pelo PLANASA, nos 
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dois Estados, foi de apenas 6% em três anos, o 

que vem a lançar dúvidas sobre sua eficiência 

(TABELA 14) . Relatou, também, que essa compara-

-çao foi feita para a quase totalidade dos esta-

dos participantes do PLANASA; para um grande nu-

mero deles, os resultados obtidos apresentam pe-

queno acréscimo, e até decréscimo, no percentual 

de domicílios servidos pelos sistemas dos rnunicí 

pios. integrantes do Plano. 



TABELA 14 - NlVEL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR ÂGUA CANALIZADA NA PA 

RA!BA E EM SÃO PAULO EM 1970 E 1973 

E S T A D O S 

- PARAÍBA 

. N9 de municípios 

. Domicílios ligados 
rede (1970) 

.. 
a 

. Economias domiciliares 
(1973) 

- SÃO PAULO 

. N9 de municípios 

Domicílios ligados 
rede (1970) 

.. 
a 

. Economias-domiciliares 
(1973) 

FONTE: ALMEIDA, 1977. 

INTEGRANTES I NÃO-INTEGRANTES 
DO PLANASA DO PLANASA 

45 (35, 7%) 81 (64,3%) 

76,1% 23,9% 

82,2% 17,8% 

62 (12,5%) 432 (87 ,5%) 

61,4% 38,6% 

67,7% 32,3% 

TOTAL 

126 (100%) 

100% 

100% 

494 (100%) 

100% 

100% 

1-' 
U1 
o 



151 

Ao se fixar nos anos 1970 e 1973, ob-

serva-se o seguinte: 

a. teriam de ser escolhidos, em ambos 

os Estados, grupos de cidades que, 

nos períodos, tivessem mantido o 

"status" (aderido. ou não ao PLANASA); 

b. logo, as datas de referência resul

tariam próximas do ano de implanta

ção da política do BNH para o sanea 

mento, uma vez que a velocidade de 

adesão ao Plano não foi uniforme p~ 

ra todos os estados integrantes do 

Sistema Financeiro de Saneamento; 

c. no caso de são Paulo, porém, as da 

tas são mal escolhidas, pois a con 

cessionária estadual só foi insti

tuída em 1973, tornando claro que, 

numa fase inicial, seria improvável 

a rápida evolução do índice de cone 

xões domiciliares; 

d. observa-se, também, que, em 1973, 

embora tivesse o PLANASA dois anos 

e o SFS já completasse cinco, ape

nas 12,5% dos municípios de são Pau 

lo e 35,7% dos paraibanos tinham 
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aderido ao programa governamental; 

isto demonstra, talvez, o pouco en

tusiasmo em aderir às novidades tra 

zidas pelo BNH ou, em contraparti

da, uma provável lentidão do crono

grama de desenvolvimento do plano; 

e. patenteia-se que, em três anos de 

programa, os municípios que aderi

ram não .tiveram seus Índices de aten 

dimento efetivo evoluído rapidamen

te, o que ressaltaria uma das defi

ciências do Plano, pelo menos nos 

seus primeiros anos de vigência. 

Uma aná.lise global a se fazer respei-

tante aos níveis de abastecimento refere-se ao 

número de domicílios urbanos conectados à rede, 

o que resultaria em medir a alimentação efetiva 

pelos sistemas de distribuição de água; ficariam 

de lado, ainda, problemas como intermitência do 

abastecimento por insuficiência de vazão e garan 

tia de fluxo nas horas de pico. 

Do Anuário Estatístico do Brasil (FI~, 
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1983), pode-se extrair a TABELA 15, onde se con~ 

tata que, em dez anos, houve aumento significat~ 

vo n~o s6 dos domic~lios ligados ã rede geral, 

como também daqueles, nessa categoria, dotados 

de canalizaç~o interna, pois em 1970, dos domici 

lios conectados ã rede geral, 64%(*) possuíam ca 

nalizaç~o interna, enquanto que, em 1980, 88%(**) 

estavam nessa condiç~o. 

Embora a fraç~o de domicílios com cana 

lizaç~o interna e ligados ã rede tivesse aumenta 

do, os quase 10% "com conexão e sem canalização" 

pÕem ã mostra uma deficiência dos programas de 

abastecimento, o de n~o garantir o pleno uso da 

água fornecida. 

(*) O percentual 64% é obtido pelo quociente 

34,7 . 100% = 64% 
54,4 

(**) O percentual 88% obtém-se pela relaç~o 

70,1 . 100% = 88% 
79,6 



TABELA 15 - DOMICÍLIOS URBANOS ABASTECIDOS PELA REDE DE ÂGUA E DOTADOS 

DE CANALIZAÇÃO INTERNA NOS ANOS DE 1970 E 1980 

DOMICÍLIOS 

Urbanos 

Ligados à rede 

:om canalização 

interna 

~ONTE: FIBGE, 1983. 

A N O 

1970 1980 

TOTAL I PERCENTAGEM TOTAL I PERCENTAGEM 

10.276.340 
100,0 

19.149.839 
100,0 

5.592.006 54,4 15.279.257 79,6 

- ( *) 34,7 13.439.839 70,1 

(*) O Anuário Estatístico do Brasil de 1983 nao registra esse valor. 
I-' 
Vl 
~ 
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(*) Convém registrar que, em 1972, em Santiago do Chile. 
os Ministros da Saúde das Américas em sua Terceir~ 
Reunião Especial fixaram novas netas para 1980, subs
tituindo aquelas de Punta Del Este. Propunha-se o se
guinte (V\ORID BANI<, 1976; ORGANIZACION PANAMERICANA 
DE IA SALUD I 1979): 

- "fornecer água rrediante conexões domiciliares a 80% 
da população urbana e proporcionar serviços de abas 
tecirrento de água a 50% da população rural". -

- "servir de rede coletora de esgotos a 70% da popula 
ção urbana e proporcionar serviços de eliminação de 
águas servidas e excretas a 50% da população rural". 

Comparando estas netas com as do PIANASA, verifica-se 
que as do PLANASA eram bem mais rrodestas, pois sequer 
rrencionavam a questão da região rural. 



V- AVALIAÇÃO~DO PtANASA-NO ATUAt-CONTEXTO.ECONÔMICO-
~ . 

-FINANCEIRO DO PAIS. CASO PARTICULAR DA COMPANHIA DE 
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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A concepçao do PLANASA foi presidida 

por uma política de governo voltada essencialmen 

te para o meio urbano que visa não só criar mer

cado para os bens e serviços gerados por uma po

lítica desenvolvimentista, há tempos alicerçando 

aaçãogovernamental brasileira, mas também forne

cer mão-de-obra ao sistema produtivo que gera es 

ses mesmos bens e serviços. 

Em conseqüência, _a_cidade_tem merecido 

significativa atenção dos programas oficiais den 

tro dessa visão de desenvolvimento econômico: ela 

gera bens e serviços e os consome; os exceden

tes, reinvestidos, produzem outros bens e servi

ços, transformando-se, quiçá, nos elos da cadeia 
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de crescimento econômico do País. 

Importante parcela da infra-estrutura 

urbana indispensável para suportar essa cadeia 

foi providenciada pelo BNH, cuja ação tem respa! 

dado os programas de habitação, de drenagem urb~ 

na e de saneamento básico; porém, a visão centra 

lizadora do Governo Federal prendeu as compa-

nhias estaduais de saneamento à orientação do 

BNH, ao estabelecer metas e programas, financian 

do-os e controlando seus resultados. 

Conquanto se chegue à conclusão no ca 

pítulo precedente, que as metas do PLANASA, para 

o primeiro decênio de sua existência, tenham si-

do razoavelmente cumpridas, resta questionar o 

seguinte: como sobreviverá a empresa de abaste-

cimento de água diante do quadro atual de difi
~ 

culdades financeiras do País? 

Para se proceder a tal análise, consi-

dera-se a Companhia de Saneamento Básico do Esta 
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do de são Paulo - SABESP - a maior das empresas 

estaduais do setor, e verificar-se-á, por ela, a 

hipótese de que a avaliação de uma empresa de fi 

nalidade eminentemente social, e que trata de 

questões vi tais para o ser humano, .fica comprome

tida quando os critérios adotados para sua viabi 

lização e análise de seu desempenho o são de ca

ráter puramente econômico-financeiro. 

V.l - O ESTADO DE SÃO PAULO E O PLANASA 

No rastro das transformações introduzi 

das no saneamento básico nacional, são Paulo, a 

partir dos anos setenta(*), começa ~ experimen

tar _radicais-IUodif'icações_na _estruturação e na _ 

política dos serviços de abastecimento de água. 

Aparecem, em poucos anos, múltiplos organismos 

voltados ao meio ambiente, tais como: a Compa

nhia Metropolitana de Águas .de São Paulo - COMASP 

(*) Ver nota anexa no final deste capítulo. 
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a Companhia Metropolitana de Saneamento de São 

Paulo- SANESP - e o Fomento Estadual de Saneamen-

to Básico - FESB - entre outros. 

No entanto , a 2 9 de junho de 19 7 3 , a 

partir dos resultados dos trabalhos de uma comis-

sao designada para promover estudos e propor med! 

das referentes à unificação das entidades de sa-

neamento do Governo do Estado, pela Lei n9 119, 

constitui-se uma sociedade por açoes sob a denomi 

nação de Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de são Paulo - SABESP. O artigo 19 da Lei diz o se 

guinte: 

"Artigo 19 - Fica o Poder Executivo au 

tórizado a constituir uma sociedade 

por -ações- sob _a _.denominação-de-Compa

nhia de Saneamento Básico do Estado de 

são Paulo - SABESP, com o objetivo de 

planejar, executar e operar os servi

ços públicos de saneamento básico em 

todo o território do Estado de São Pau 

lo, respeitada a autonomia dos municí

pios". 
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Fundiram-se, para a criação da SABESP, 

a COMASP e a SANESP, absorveu-se, na sua totali-

dade, o patrimônio da Superintendência de Águas 

e Esgotos da Capital - SAEC - e ificorporaram-se, 

parcialmente, o patrimônio da Companhia de Sanea-

mente da Baixada Santista - SBS - o da Companhia 

Regional de Água e Esgotos do Vale do Ribeira -

SANEVALE - e o do Fomento Estadual do Saneamento 

Básico - FESB. 

Estava São Paulo, portanto, oficialmen 

te integrado ao PLANASA, pois aceitara um dos re-

quisitos imprescindíveis do Plano: criação de uma 

companhia única e de âmbito estadual voltada à p~ 

lítica de saneamento. 

V.l.l - O Ambiente de Atuação da SABESP 
'-.. 

Como o atendimento à população urbana 

e a preocupaçao central do PLANASA e, por exten-

são, aqui em São Paulo o é da SABESP, analisa-se 
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a evolução da população do Estado, assim como a 

evolução da concentração urbana no sentido de vi~ 

sualizar o "mercado" da concessionária estadual. 

A TABELA 16 dá .a exata dimensão do rápido aumento 

da população do Estado, bem como da crescente con 

centração urbana a partir da segunda metade do sé 

culo. Este rápido crescimento da taxa de urbaniza 

ção tem trazido para o setor saneamento básico, 

em particular ao abastecimento de água, demandas 

significativas de recursos. 

TABELA 16 - ESTADO DE SÃO PAULO. POPULAÇÃO TOTAL 

E URBANA PARA O PER!ODO 1950-80 

ANOS 

1950 (*) 

1960 (*) 

1970(**) 

1980(**) 

POPULAÇÃO 'IDTAL POPULAÇÃO URBA TAXA DE URBANI 
(103 hab) NA (103 hab) ZAÇÃO (%) 

9.134- 4.803- 52,6 

12.975 8.149 62,8 

17.959 14.457 80,5 

25.041 22.194 88,6 

FON'IES: (*) PLADI - Plano de Desenvolvimento Integrado, 
1964. 

(**) FIBGE, 1983. 
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De particular interesse para a políti-

ca de saneamento do Estado é a concentração popu 

lacional na chamada Região Metropolitana da Gran 

de são Paulo - RMSP - dadas as peculiaridades 

que cercam esta nevrálgica fração do Estado. Ana 

lisando, pois, a TABELA ~7, constata-se que mais 

da metade da população do Estado reside na RMSP. 

TABELA 17 - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA DA RE

GIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAU 

LO - RMSP - COMPARADA COM A POPULA

ÇÃO URBANA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

POPUlAÇÃO URBANA POPUlAÇÃO URBANA B/A DO ESTAOO (A) DA RMSP (B) ANOS 
(103 hab) (103 hab) (%) 

1970 14.276 7.864 0,55 

1980 23.281 12.184 0,52 

1983 26.333 13.548 0,51 
·, 

1990 34.762 17.451 0,50 

2000 47.718 23.180 0,49 

FONTE: SABESP, 1982. 
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Or-a, considerando que a taxa de urbani 

zaçao do Estado est~ ~or volta de 90% (na ·Baixa-

da Santista chega a ser quase 100%) e que acima 

de 50% da população estadual habita a RMSP, con

clui-se que a ação da SABESP atinge consider~vel 

fração da população estadual e que este esforço 

deve concentrar-se, principalmente, na RMSP, on-

de os índices de abastecimento configurados na 

TABELA 18 confirmam as necessidades da região e, 

por conseqaência, de metade da população urbana 

TABELA 18 - REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO -

RMSP - E CAPITAL. SITUAÇÃO DO ABASTE 

CIMENTO DE ÁGUA NOS ANOS DE 1970 E 

1981. 

ANOS 

1970 

1981 

PERCENTAGEM DA POPULAÇÃO 
CONEC-TADA Ã REDE DE ÃGUA 

RMSP CAPITAL 

50,7 50,9 

63,0 94,0 

FONTE: AMARAL E SILVA & CARDOSO, 1983. 
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V.2 - A DIMENSÃO EMPRESARIAL DA SABESP: RENTABI-

LIDADE FINANCEIRA COMO INDICADOR DE SUA 

EFICI:f:NCIA 

A medida do desempenho de uma empresa 

pública, em particular da empresa pública de 

abastecimento de água criada nos moldes do 

PLANASA, tem sido feita através da rentabilidade 

financeira, uma vez que a capacidade da empresa 

em gerar excedentes está associada à sua auto-su 

ficiência. Isto porque, de um modo bastante aro-

plo, rentabilidade ou lucratividade e considera-

da, geralmente, prova de eficiência. 

No entanto, no caso de uma empresa de 

abastecimento de água como a SABESP,_cuja dimen-

são social de sua atividade é a de maior relevân 

cia, há evidentes perigos em querer medi-la atra 
. ~ -

vés de Índices puramente financeiros. Lembre-se 

-que uma das premissas do PLANASA - o que nao e 

uma idéia recente e nem é brasileira, pois WHIT~ 

KER (l952b) há mais de trinta anos, baseado em 
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wu.Lut:::::> ctmer~canos, ja propunha ao então DAE uma 

estrutura "self-supporting" - é que as campa-

nhias estaduais tenham condição de reinvestir ne 

las próprias para poder cumprir seu papel com re 

lativa independência. Isto nos traz imediatamen-

te a idéia de analisá-las através de critérios 

de mercado (rentabilidade, maximização de lucros 

etc.). Vejam-se, porém, algumas das implicações 

em analisar uma companhia de saneamento básico 

sob este ângulo: 

• A empresa na o escolhe seu segmento 

de mercado; portanto, .sua política 
-de preços na o pode ser feita com ba-

se na maximização de lucros: o merca 

do potencial e a população a :seu dis 

pOr. Este mercado.deve ser satisfei

to do ponto de vista de suas expecta 

tivas e necessidades, gerando respo~ 

sabilidades sociais para a empresa. 

e Do ponto de vista apenas do desempe

nho financeiro, poder-se-ia imaginar 

a hipótese de.uma empresa de abaste

cimento de água interessar-se apenas 
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pelos segmentos populacionais de 

maior renda e abastecê-los a preços 

elevados, obtendo, em conseqüência, 

elevados faturamentos e, provavelme~ 

te, altos lucros. 

• Como o produto que a empresa fornece 

é de consumo compulsório por todos 

os segmentos sociais, e estes apre

sentam diferentes capacidades de pa

gamento, a política de pr~ços deverá ser 

.diferenciada, o que invalida a idéia de ma 

ximizar resultados financeiros a mo

do das empresas comerciais comuns. 

Embora haja flagrante reconhecimento 

aas limitações da rentabilidade financeira como 

indicador social, alguns autores, co~o FERNANDES 

( 1981) , têm acentuado a associação positiva en

tre lucratividade financeira e cóntribuição da 

empresa pública para o bem-estar social, quando 

diz 

"a lucratividade financeira das empresas pu

blicas é um fundamento necessário para o aten 

di.rrento dos objetivos sociais". 
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E justifica da seguinte forma: 

- "a criação de enpresas públicas pelo gover

no implica na aceitação da sua dimensão emr 

presarial significando objetivos e contabi

lidade correrciais baseados em lucros e per-

das". 

- "o próprio processo decisório sobre investi 

mentos.nessas enpresas, pressupÕe análise 

de viabilidade e de custo/benefício, com as 

necessárias condições e estimativas de re

tornos. prováveis do investimento, incluindo 

rentabilidade 11
• 

- "os fo.nnuladores de poli ticas e líderes po

líticos estão dando ênfase cada vez maior à 

rentabilidade financeira das enpresas públ!_ 

cas, pelo fato de que grandes prejuízos de~ 

sas enpresas são cobertos pelo orçamento es 

tatal". 

-
110s .. prejuízos das enpresas públicas signif!_ 

cam que os clientes não estão pagando os 

custos dos bens e serviços que recebem e 

que, portanto, outros contribuintes estão 

arcando com as despesas, desviandcrse recur 

sos disponíveis para investimentos". 

-
11 a rentabilidade da enpresa pública tem im-
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portância social, pozque leva a uma questão 

de fundamental inportância social, que é a 

)1Xlh1 1 i zação de recursos•. 

Resl.nnidamente, os argumentos acima poderiam 

ser assim explicitabs: 

"rentabilidade é uma base necessária para o 

atendinento da respcnsabi.lida soei al parque 

a geração de recursos exr:;edentes são ma pré

-condição para que possam financiar programas 

sociais". 

V. 3 - A DIMENSÃO SOCIAL DA SABESP COMO EMPRESA 

POBLICA: INADEQUAÇÃO PE CRIT~RIOS DE MERCA 

DO PARA AVALIA-LA 

Com o intuito de verif~car algumas im-

propriedades constantes nas análises convencia-

nais do desempenho econômico-financeiro de uma 
' 

empresa de abastecimento de água, serão ressalta 

dos os seguintes aspectos: 

• Uma empresa pública, prestadora de. 
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serviços públicos, é criada quando, 

num sistema capitalista, o mercado 

não é capaz, por si só, de atender à 

demanda de certos serviços essen

ciais, como, por exemplo, água e es

gotos. Caso o atendimento desses ser 

viços essenciais se constituísse em 

atividade lucrativa, não seria neces 

sária a presença do Estado, pois a 

livre-iniciativa encarregar-se-ia de 

le. 

• Por isso é que se utilizam técnicas 

como análise custo/benefício, que 

procuram levar em conta benefícios 

de ordem social. 

• As empresas públicas no Brasil, as

sim como em outros países, são cons

tituídas dentro de uma estrutura ju

rídica específica, que as obrigam a 

respeitar princípios contábeis~ eco

nômicos e financeiros nem sempre ad~ 

quados aos pressupostos de viabiliza 

ção delas. Inclusive, os demonstrati 

vos exigidos por lei são mais volta~ 

dos às empresas privadas que as em

presas públicas (FLIEGER, 1983). 
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• A análise econômico-financeira e de 

desempenho, feita sobre os demonstra 

tivos usuais, não leva em considera

ção os objetivos da empresa. O corre 

to seria dispormos de outros tipos 

de demonstrativos de resultados que 

contivessem informações sobre os be

nefícios sociais gerados. 

• Embora pareça óbvio que assim nao de 

vesse acontecer, as outras empresas, 

as instituições financeiras e o pró

prio Governo avaliam a empresa públi 

ca prestadora de serviços de caráter 

sócio-econômico quase que exclusiva

mente através dos demonstrativos clãs 

sicos. 

• Uma análise de desempenho mais ade-

quada, portanto, seria aquela que 

permitisse comparar metas anterior

mente estabelecidás com o efetivamen 

te realizado, evidenciando-se que, a 

partir dos demonstrativos segundo a 

" Lei das Sociedades Anônimas, jamais 

será possível viabilizar qualquer pro 

grama social através da empresa pú

blica. 
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Resumidamente, pois, poder-se-ia dizer 

que, em função dos critérios acima discutidos, 

acontece a seguinte cadeia de fatos: 

• A empresa pública pleiteia emprésti

mos ou financiamentos. 

• Os agentes financeiros analisam seus 

balanços e suas Contas de Lucros e 

Perdas (porém, nelas não estão compu 

tados os benefícios sociais efetiva

mente por ela gerados). 

• Obtém, conseqüentemente, empréstimos 

no setor financeiro interno ou exter 

no a taxas maiores. 

• Por incapacidade de responder aos en 

cargos financeiros gerados pelos em

préstimos, "rola" a dívida através 

de bancos de fomento internos ou ex

ternos e consegue subsídios oficiais. 

Esta situação pode ser mantida por lon 

go período, mas não subsiste em épocas de crise, 

quando há falta de recursos e o Governo não tem 

capacidade para manter política de subsídios. 
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V.4 - ANÁLISE ECONOMICO-FINANCEIRA DO DESEMPENHO 

DA SABESP NOS OLTIMOS CINCO ANOS 

A SABESP, criada em junho de 1973, 

apresenta onze anos de vida e começou a atuar 

num cenário bastante peculiar da história econo-

mica do País: havia abundância de recursos finan 

ceiros. Como o déficit de abastecimento de água 

era muito grande, passou a ser fundamental execu 

tar obras sem levar em conta uma escala de prio-

ridades para os investimentos que conduzissem ao 

equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Ou-

tras empresas, em outros setores, procederam da 

mesma forma, época em que o País experlirentou sen 

sível aumento da atividade industrial. 

Demonstração inequívoca da desconside-

.raçao para com o_equilíbrio econômico-financeiro 
~ 

é que somente em 1978, pela Lei n9 6.578 de 11 

de maio, dá-se maior atenção à política tarifá 
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Por conseguinte, serao tomados os cin

co últimos anos da SABESP para proceder à análi

se de seu desempenho em época de crise, uma vez 

que se considera o período anterior bastante atí 

pico por corresponder a uma epoca de recursos 

fartos e baratos.-· 

O instrumental básico de análise que 

será usado é constituído pelos balanços anuais e 

outras informações constantes dos Relatórios da 

Diretoria da SABESP (1979, 80, 81, 82, 83) e pe

las publicações de aumentos de tarifa publicados 

no Diário Oficial do Estado relacionados nas Re

ferências Bibliográficas. 

Tomando-se 1979 como ano-base, os valo 

res que a ele dizem respeito modificam-se para 

um índice arbitrário (100); para os anos subse

qüentes, através de transformações aritméticas, 

encontram-se valores relativos que medem a evolu 

ç~o, ano a ano, das grandezas a que se referem. 

Existem outras técnicas que possibilitam compara 
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çoes da mesma natureza; no entanto, exigem levan 

tamentos contábeis bastante exaustivos que somen 

te o acesso direto a dados primários da contabi

lidade da empresa poderiam fornecer, procedimen

to que deveria ser estendido pelos cinco anos de 

análise. 

V.4.1 - Origem e Aplicação de Recursos 

A TABELA 19, montada com o propósito 

de demonstrar origens e aplicações de recursos, 

comprova ter havido no qüinqüênio flutuações bas 

tante sérias nas fontes normais de obtenção de 

recursos, quais sejam: aportes de capital e cap

tação de empréstimos e financiamentos. Os Recur

sos de Capital têm. apresentado comportamento in

verso e complementar aos dos Empréstimos e Fina~ 

ciamentos, fato este que pode estar confirmando 

que os aportes de capital feitos pelos acionis

tas têm sido utilizados para amortizar obriga-
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çoes já vencidas (compulsar a TABELA 21, onde se 

observa que baixas taxas de variação nos saldos 

devedores de "empréstimos e financiamentos" a cur 

to prazo correspondem, na TABELA 19, a altas ta-

xas de variação nos aportes de capital(*). 

(*) Nota 5 das Notas Explicativas às Derronstrações Finan
ceiras dos Relatórios da Diretoria (1979, 1980, 1981, 
1982) e Nota 4 das Notas Explicativas às Derronstra
ções Financeiras do Relatório da Diretoria (1983). 
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TABELA 19 - SABESP - •oRIGENS E APLICAÇ0ES DE RECURSOS•: DADOS SE

LECIONADOS. PERIODO DE 1979 A 1983 

• Recursos ae Capital 

- Wices 
- variaçÕes ,,, 

• Dlpréstim:ls e Financ. 

(Noves Ingresses) 

- Indioes 
- variações ,,, 

• APIJ.CN~i'S 

• No AtiiiO ~te 

- Indices 
- variações (I) 

e DDOH.JiçCIEs IX> CAPITAL 

CIR:lJIJitlm 

-índices 

- variações (%) 

' 

,,, 
1980 

100,00 234,24 

134,24 

100,00 164,82 

64,82 

100,00 194,27 

94,27 

ANOS 

1981 1982 1983 

338,34 1.461,13 1.653,71 

44,44 331,85 13,18 

332,46 

101,71 

375,28 

93,17 

450,75 352,91 

35,.58 (-)21, 70 

618,27 

64,75 

627,75 

1,53 

100,00 509,28 1.017,88 1.112,35 5.038,98 

409,28 99,87 9,28 353,00 

FCNIES: Jlelatér:i.os da Diretoria da SN!ESP (1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983) 

.IINEXO 1 
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Como decorrência, a expansao física da 

empresa vê-se prejudicada, pois o Ativo Permanen 

te aumentou apenas 1,53% em 1983 e o Capital Cir 

culante diminuiu consideravelmente (353,0%). 

A evolução do ativo permanente cujas 

taxas de variação se apresentam francamente de

crescentes revela que, apesar de os volumes fatu 

rados de água e esgotos apresentarem um saudável 

progresso (ao redor de 5% ao ano- TABELA 23), a 

empresa está entrando em ritmo de contenção de 

obras, devido, talvez, a insuficiência de apor

tes de capital. O aumento dos volumes de servi-

ços prestados, em conseqilência, tem ocorrido, 

possivelmente, em função de obras que estão sen

do concluídas ou de uso de capacidades já insta

ladas, porém ociosas. 

V.4.2 - Receita Operacional e Custos 

As empresas da iniciativa privada po-
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dem diversificar suas receitas entre operaci~ 

nais (auferidas de suas atividades específicas) 

e outras não-operacionais (como aluguel de imó

veis, ganhos financeiros provenientes de aplica

ções financeiras, recibos de depósitos bancários, 

etc.). A empresa pública tem seus ganhos nao-op~ 

racionais bastante restringidos, o que resulta 

serem as Receitas Operacionais quase iguais as 

Receitas Totais. 

A TABELA 20, portanto, procura demons 

trar que a Receita, a menos de 1983, tem estado 

acima dos índices de aumento das Obrigações Rea

justáveis do Tesouro Nacional - ORTN - e dos au

mentos do valor em cruzeiros do dólar, usados co 

mo indicadores do progresso da taxa de inflação 

(TABELA 24). 

O aumento de receita é conseqüência, 

principalmente, dos reajustes tarifários e dos 

aumentos dos volumes faturados de água e esgotos 

que podem ser visualizados nas TABELAS 22 e 23. 



TABELA 20 - SABESP - EVOLUÇJiO DA "RECEITA OPERACIONAL" E DOS "CUS 

TOS". PER!ODO DE 1979 A 1983 

!NDICES 
TAXAS DE 
VARIAÇ$D 

e JID:EITA OPERACirnAL(*) 

- in:lices 

- variações (%) 

- in:lices 

- variações (%) 

Esgotos 

- in:lices 

- variações (%) 

• CUS'!Ui (**) 

- in:lices 

- variações (%) 

CUstos Financeiros 

- in:lices 

- variações (%) 

1979 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

1980 

208,49 

108,49 

203,63 

103,63 

221,85 

121,85 

216,96 

116,96 

100,00 - 251,43 

151,43 

ANOS 

1981 

475,15 

127,90 

445,11 

118,59 

556,60 

150,89 

474,12 

118,53 

494,30 

96,59 

1982 

1.057,98 

122,66 

989,49 

122,30 

1.239,01 

122,60 

1.052,37 

121,96 

1.122, 77 

127,14 

1983 

2.448,77 

131,46 

2.255,98 

127,99 

2.970,70 

139,76 

2.699,07 

156,47 

4. 750,50 

323,10 

FCNI'ES: Relatórios da Diretoria da SABESP (1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983) 

ANEXO 2 

OBS.: (*) Inclui outras receitas, além daquelas referentes à água e esgotos. 

(**) Inclui outros custos, além dos financeiros. 
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Ao se acompanhar a evolução dos cus-

tos, nota-se que estes têm evoluído a taxas bas-

tante altas, superando as taxas de inflação (TA-

BELA 24) • 

A abertura destes custos, no que res-

peita aos custos financeiros, revela que supera-

ram em muito a taxa de inflação, particularmente 

no ano de 1983, devido a maxidesvalorização cam-

bial havida no período. 

V. 4. 3 - Evolução do Saldo Devedor de "Emprésti-

mos e Financiamentos" 

A TABELA 21 configura situação crítica 

no item "saldo devedor de empréstimos e financia 

mehtos" a curto prazo, o que evidenciaria tendên 
'-

cia de desaceleração dos processos de -expansao 

da empresa para os próximos anos. 
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TABELA 21 - SABESP - EVOLUÇXO DO SALDO DEVEDOR DAS CONTAS DE ·&..-
PR!STIMOS E FINANCIAMENTOs•. PERIODO DE Í979 A 1983 

INDIC&S ANOS 
TAXAS DF. 
VAIUJ..ç1iD 1979 1980 1981 1982 1983 

e EMPm!STIMlS E FINAN:. (*) 

- índices 100,00 197,07 476,64 1.050,50 2.696,90 

-variações (\) 97,07 141,86 120,39 156,72 

e EMPm!S'TIMlS E FINAN:. 

Curto Prazo 

- índices 100,00 147,17 572,04 1.176,56 3.835,25 

-variações (\) 47,17 288,69 105,68 225,97 

Ialgo Prazo 

-índices 100,00 203,95 486,32 1.074,54 2.732,41 

- variações (\) 103,95 138,45 120,95 154,29 

e EMP~ E FINAN:. 

BNH 

-índices 100,00 204,07 480,01 1.086,44 2.794,61 
-variações (%) 104,07 135,22 126,34 157,23 

FAE 

- índices 100,00 193,34 476,17 1.042,31 2.650,44 
-variações (%) 93,34 146,29 118,89 154,28 

FCNI'ES: Relatórios da Diretoria da SABESP (1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 19E3) 

ANEXO 3 

(*) Inclui Ellpréstinos e Financianentos Externos e no Pa!s a curto e longo p:a-
zos (critérios contábil segundo a Lei n9 6.404/76). 
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Os empréstimos a longo prazo sao obti-

dos junto ao BNH, ao FAE ou de bancos de fomento 

(como o International Bank for Reconstruction 

and Development); o saldo devedor destes empres

timos, mesmo de grande volume, não chega a com

prometer programas urgentes de obras,· no entan

to, os de curto prazo, cujo saldo devedor está 

aumentando, demonstram que a empresa tem tido d! 

ficuldades com a obtenção de recursos nas fontes 

normais de longo prazo, recorre aos de curto pr~ 

zo para urgências financeiras (inclusive para c~ 

brir o passivo circulante), ficando sem espaço 

para seus programas de investimento. 

Desta situação pode derivar outra: im

pcis~i~ilidade de investimentos de reposição, 

acarretando degradação da qualidade dos serviços 

prestados. 
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V. 4. 4. - Evolução dos Serviços· Pres·tados 

A TABELA 22 torna claro, sobretudo quanto ao 

item esgotos na RMSP, que a SABESP vem procurando 

exercer seu·papel e atingir as metas de abastecimento 

de água e coleta de esgotos, pois as taxas de cresci 

mento ao redor de 5% são próprias de empresas em fran 

ca expansão. Ao se tomar, a título de comparaçao, o 

desempenho do setor·industrial brasileiro nestes Últi 

mos anos, nota-se que, ao invés de expandir-se, tem 

regredido, ressaltando o esforço·da SABESP em ampliar 

atividades mesmo dentro de um quadro francamente re

cessivo. 

Outro raciocínio a se fazer é que a expan

sao possa estar ocorrendo devido a antigas capacida

des ociosas ou a adesões de municípios que já vinham 

operando com bons desempenhos. 
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TABELA 22 - SABESP - EVOLUÇAO DOS "SERVIÇOS PRESTADOS". PERlODO DE 

1979 A 1983 

INDICES ANOS 
TAXAS DE 
VARlJII:;JiD 1979 1980 1981 1982 1983 

• TOrAL- SABESP p/ESP (*) 

(JiruA + E9XIIO) 

- índices 100,00 1U,03 116,14 122,47 130,35 

-variações (%) 12,03 3,67 5,45 6,43 

• TOrAL-SABESP p/ESP(*), 

POR TIPO DE SERVIÇO 

Agua 

- índices 100,00 112,94 116,76 123,02 130,04 

- variações (%) U,94 3,38 5,36 5,79 

Esgotos 

- índices 100,00 110,04 114,79 121,26 130,81 

-variações (%) 10,04 4,32 5,64 7,88 

e TOrAL - SABESP p/W.5P 

(JIGuA + ESG:Jro) 

-índices 100,00 111,96 116,87 121,56 130,62 

-variações (%) 11,96 4,39 4,01 7,45 

e TOrAL- SABESP p/IMSP, 

POR TIPO DE SERVIÇO 

Agua 

- índices 100,00 112,56 116,59 U1,83 129,95 

-variações (%) U,56 3,58 4,49 6,67 

Esgoto 

-índices ." 100,00 110,50 117,56 U0,89 132,24 

-variações (%) 10,50 6,39 2,83 9,39 

FDNI'ES: Assessoria de P1anejarrento da Diretoria de P1anejarrento da SABESP. 

ANEXO 4 
(*) ESP - Estado de são Paulo 



186 

V.-4.5 -Algumas Considerações sobre a Evolução 

das Tarifas 

Para verificar corno as tarifas têm au-

rnentado, considera-se corno amostra a Região Me-

tropoli t·ana da Grande -são Paulo --- RMSP -- -- e se 

torna corno valor de referência a média para as 

tarifas vigentes a 31 de dezembro. Embora isto 

não represente o valor médio tarifário para a Com 

panhia na data de sua vigência, serve, todavia, 

para demonstrar que as tarifas têm aumentado aci 

ma da inflação, mormente as de esgoto, que, 

atualmente, são cobradas no mesmo valor que a da 

água. Segundo DANTAS e col. (1983), este proced! 

rnento tern.sido 

"alvo da tx>lÍtica do BNH, com .base na inter

pretação da legislação" . 

Ora, urna política de preços evoluindo 

acima da inflação denotaria expediente da ernpre-

sa em repassar custos aos usuários. Lembre-se, 

ii 



187 

também, que a política tarifária é controlada p~ 

lo BNH, o que vem, de certa forma, desmerecer a 

apregoada "realidade tarifária" de que tanto se 

falou nos primórdios do PLANASA. 

V. 5 - ALTERNATIVAS QUE SE APRESENTAM PARA A 

SABESP 

Uma empresa privada ante uma situação 

de crise econômica depara-se com uma das seguin-

tes alternativas: 

• Se atuando em mercado de concorren

cia perfeita, reduz preços na tenta

tiva de liberar estoques até o limi

te de seus custos totais; teoricame~ 

te, no curto prazo, a empresa pode 

manter tal conduta até o patamar de 
'" seus custos fixos. 

' 



TABELA 23 - SABESP - EVOLUÇÃO DOS VALORES DAS TARIFAS M~DIAS A 31 

DE DEZEMBRO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO 

PAULO - RMSP.' PER!ODO DE 1979 A 1983 

ITENS 

• Água 

- índices 

- variações (%) 

• Esgoto 

_ índices 

- variações (%) 

FONTE: ANEXO 5 

I ANOS 

1 1979 1 1980 1 1981 1 · i~~L~·-] 

100,00 

100,00 

188,92 

88,92 

225,97 

125,97 

416,75 

120,38 

551,02 

143,85 

845,41 

103,05 

1.118 '74 

103,03 

1983 

2.447,57 

189,51 

3.360,03 

200,34 

1-' 
CX> 
CX> 



TABELA 24 - VARIAÇÕES DOS VALORES EM CRUZEIRO DAS OBRIGAÇÕES REA

JUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL - ORTN - E DO D0LAR NOR

TE-AMERICANO. PER!ODO DE 1979 A 1983 

ORI'N l ANOS 

~Ll-\R- ~[ · 1979 =r. -~98-~ _ 1 1981 1 1982 1 1983 

• ORI'N 

- índices 100,00 150,78 294,87 583,15 1. 496,23 

- variações (%) 50,78 95,56 97,76 156,57 

. DÓlar 

- índices 100,00 154,01 300,49 494,10 2.313,66 

- variações (%) 54,01 95,11 97,71 289,44 

FONI'E: ANEXO 6 

I-' 
()) 

1.0 
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• Se a tua num mercado de concorrência 

imperfeita (oligopólio ou monopólio) 

por ter possibilidade de manipular 

preço, pode aumentá-lo em vez de di 

minuir, perdendo parcela do mercado 

(esta parcela passa a consumir de um 

dos concorrentes ou, simplesmente, 

deixa de consumir), porém, mantém 

sua margem de lucros desempregando 

fatores de produção (mão-de-obra, m~ 

téria~prima, insumos diversos) para 

reduzir custos. O importante é man 

ter a margem líquida de lucros (é o 

que acontece com a indústria automo

bilística nacional que, a despeito 

da recessão, tem conseguido excelen

tes desempenhos econômico-financei

ros). 

• Se a crise é setorial há, ainda, a 

possibilidade de mudança de setor, 

em havendo mobilidade dos fatores de 

produção (para ilustrar,uma fábrica 

de rações animais pode deslocar-se 

para o setor de alimentos). 

• Como alternativa extrema, a empresa 

sai do mercado (as multinacionais o 

fazem freqtientemente na procura de 
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outros m~rcados mais favoráveis). 

• Como opçao, também figura o desvio 

de recursos financeiros para ativida 

des não-operacionais (especulações, 

aplicaç5es financeiras, tais como 

"open market", etc.), o que é refle

tido pelos demonstrativos de final 

de exercício, onde a magnitude das 

receitas não operacionais constitui 

parcela ponderável da~ receitas to

tais de algumas empresas. 

Nenhuma das opçoes aqui arroladas pode 

ser assumida por uma empresa pÚblica prestadora 

de serviços de interesse social. A SABESP, em 

particular, devido a fatores óbvios, também não. · 

Seu duplo caráter, como ressalta REES (1981), de 

estar sujeita às regras do mercado, -porem aten-

dendo a necessidades associadas à própria vida 

humana, condu-la a um impasse institucional cu-: 

ja solução ,reside nas seguintes atitudes: 

• Aumento de tarifas é inexeqtlível 

além de certos limites, por vários 
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motivos: 

o objetivo social da empresa impe

de que se coíba, pelo preço, o uso 

de seus serviços; é impossível ex

cluírem-se consumidores de seu mer 

cado como fazem as empresas priva

das quando pretendem manter sua 

margem de lucros; 

. a política tarifária é controlada 

pelo Ministério do Interior e a ne 

gociação com o CIP(*} se faz sem a 

participação direta da empresa; 

• é inimaginável cobrir os custos da 

Companhia com a receita tarifária; 

os seus gastos estão sendo onera

dos pelos prazos de amortização 

dos financiamentos que estão entre 

18 e 30 anos, enquanto que a vida 

útil dos sistemas de águas e esgo

tos estão por. volta. - de - 3 Q_ - a-- 4 O 

anos. Logo um "maior realismo tari 

fário", no caso, feriria o princí

pio de justiça tarifária, pois "as 

(*} "A negociação dos reajustes tarifários se faz entre 
dois órgãos federais (Comissão Intenninisterial de 
Preços - CIP e BNH} , limitando-se os Estados passiva
rrente, através de suas companhias, a fornecerem os 
elerrentos de negociação" (DANI'AS e col., 1983}. 
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geraçoes atuais que arcam com o 

ônus de omissões passadas, ainda 

terão de deixar uma herança signi

ficativa para as geraçoes futuras" 

(FONTENELE e col., 1983); 

aumentar sistematicamente as tari

fas acima dos índices inflacioná

rios teria um efeito danoso, sobre 

tudo no orçamento familiar, pois a 

política governamental tem obriga

do os reajustes salariais a serem 

inferiores à evolução da inflação; 

ou, ainda, como lembra FONTENELE e 

col. (1983), procurar elevar a pa~ 

ticipação dos grandes usuários no 

volume faturado da Companhia. Há 

o risco, contudo, de ocorrer o 

efeito inverso: estimular os consu 

midores à busca de fontes alterna

tivas para o abastecimento d~ água 

(é o caso dos grandes consumido-

res). 

'-.. 

• Jiminuição da qualidade dos serviços 

prestados que poderia ser conseguida 

de várias maneiras: 

. rebaixamento do patamar tecnológi-
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co em que se situa a empresa, o 

que resultaria em obras mais bara

tas e pessoal menos qualificado; 

. revisão das políticas de manuten

çao e de reposição com sérios ris

cos para a operação dos sistemas; 

. dispensa maciça de pessoal (aliás, 

a primeira alternativa que ocorre, 

no BrasiL, quando se depara com si 

tuação de contenção de gastos) . 

• Endividamento, mediante tomada de re 

cursos em órgãos de fomento ou mesmo 

no mercado financeiro interno ou ex

'terno, implicando entrar em situação 

de falta de liquidez no curto prazo 

e de limitações de crédito no médio 

e longo prazos. 

• Desvio de recursos de investimento 

para giro na empresa com o intuito 

de fazer frente aos gastos de cus

teio. Implica frear a expansao, redu 

zindo paulatinamente as dimensões da 

empresa, que passa a ser consumida 

pela depreciação econômica nao co

berta por investimentos de reposi

çao. 
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1 Obtenção de descompressão de prazos 

e da diminuição dos juros de finan

ciamento, com o propósito de desafo

gar as obrigações financeiras no cur 

to e médio prazos. 

• Obtenção de subvenção de custeio dos 

órgãos públicos, que é a alternativa 

mais utilizada em outros países, com 

o risco de levar a empresa a perdas 

de eficiência. 

• Obtenção de aplicações pelo Poder PÚ 

blico de investimentos a fundo perd~ 

do. 

V.6 - CONCLUSÕES SOBRE A ANÁLISE 

A SABESP tem encontrado, nesses Últi-

mos cinco anos, dificuldades financeiras e para 

resolvê-las tem,optado por: 

• recorrer ao endividamento; 

• aumentar tarifas, repassando para os 

usuários tanto seus custos, como suas 
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dificuldades financeiras; 

• utilizar recursos para investimento 

na cobertura de compromissos de cur

to prazo; 

• frear a expansao; 

• buscar, ainda que de forma incipien

te, recursos no mercado financeiro, 

como fez através de recursos da Ope

ração 63. 



197 

(*) Alguns aspectos da política para o sanea:rrento esta
dual em época imediatarrente anterior ao PIANASA: 

O Plano de Desenvolvimento Integrado - PLADI - para o 
período 1964-66 procede a algumas considerações sobre 
a expansão dos serviços.de abastecimento de água para 
o Estado; entretanto, não esclarece quais os recursos 
a serem usados: se orçamentários, se provenientes de 
fundos nacionais, ou se de fundos internacionais. Po
rém, fornece indicações sobre os níveis de atendimen
tos e as expectativas oficiais (PLADI, 1964): eml962, 
havia, na Capital e no APC, por volta de 518.000 liga 
ções à rede, correspondendo a 3. 810 mil pessoas abas=
tecidas. 

Quanto ao Interior, a população efetivamente abasteci 
da era de 3.456 mil habitantes. 

O PLADI, visando a expansão dos serviços, apresentava 
duas alternativas: a primeira projetando para 1966 o 
abastecimento urbano ao nível de 100% e a segunda pro 
jetando tal situação para 1970. -

Cem esse intuito, para a região A (capital e APC), o 
Plano estimava a adução necessária: a) 23,5m3/s (em 
1966) se a OPÇão fosse abastecer, já em 1966, 100% da 
população urbana; b) 30m3/s (em 1970) se a OPÇão fos 
se deslocar para 1970 a data em que a totalidade da 
população urbana fosse conectada à rede de abasteci
rrento de água. 

Quanto . ao Interior, havia várias alternativas e, in
clusive, llllB. explicação: a continuar à :rresma taxa de 
progresso anual de desenvolvimento dos sistemas, o In 
terior seria totalrrente atendido em 1979. -

'-... 
Para o quadriênio 1967-70, o Plano de Trabalho do Go-
verno do Estado era pouco explícito quanto a netas e 
origens de recursos. Deixava clara, porém, a intenção 
oficial de apoiar a descentralização e criação de ser 
viços autônomos de água e esgotos. Demais, reconhecia 
que o abastecimento de água era fator decisivo na :rre
lhoria das condições de saúde da população. 



- -VI - CONCLUSOESJ CONSIDERAÇOES FINAIS E 
-

AI GIIMAS SIIGFSTOFS 
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VI.l - CONCLUSÕES 

Pode-se depreender da leitura do traba 

lho o que segue: 

a. Desde os albores da História, o ho

mem preocupou-se com o abastecimen

to de água por sabê-la fundamental 

para a vida. 

As grandes civilizaç6es da Antigüi

dade já demonstravam tal coisa. Em 

tempos mais recuados, inclusive, os 

aglomerados humanos surgiram em lo

cais de água abundante e saudável, 

demonstrando a íntima dependência e~ 

tre a água e a viabilização ·já das 

primeiras comunidades organizadas. 
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b. Os sistemas de abastecimento de água 

passam a se vincular aos processos 

de desenvolvimento econômico só mui 

to recentemente a partir das propo

sições teóricas que acompanham a Re 

volução Industrial, considerando o 

homem corno capital. 

c. Ao se rever as medidas tornadas para 

o setor pelas nossas autoridades p~ 

blicas a partir dos fins do século 

passado até o primeiro decênio da 

segunda metade deste século, obser

va-se que a preocupação central é a 

saúde. 

d. Acompanhando .as políticas especifi

camente voltadas ao abastecimento 

de água, nota-se um deslocamento 

gradativo da perspectiva saúde para 

a perspectiva do desenvolvimento 

econômico. Tornem-se, para exernplif.!_ 

car, os critérios para implantação, 

desenvolvimento e financiamento aos 

sistemas de abastecimento. Na déca

da dos setenta, fala-se em auto-sus 

tentação do empreendimento. 

e. A auto-sustentação, embora desejá-
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vel, tem-se tornado inexeqüível, 

pois as tarifas, mesmo acompanhando 

a inflação, trazem conseqüências s~ 

ciais indesejáveis, pois a política 

salarial tem restringindo o poder 

aquisitivo dos usuários ao manter a 

curva de evolução dos salários aba~. 

xo da curva de progresso da infla-
-çao. 

f. A expansão do setor depende de cap~ 

tais e de financiamento, que, em 

função da conjuntura que se vive, 

são cada vez mais raros. As Compa

nhias Estaduais de Saneamento Bási

co, de acordo com a concepçao do 

PLANASA, dependem de recursos do 

BNH, do FAE e de aportes de capital 

dos governos estaduais. Porém, se 

a atividade econômica se desacele

ra, cai o recolhimento do ICM, pri~ 

cipal imposto estadual, aumenta o 

desemprego, diminuindo os recursos 

do ~GTS e das cadernetas de poupan

ça, e com isso o BNH tem seus ati

vos diminuídos. 

g. A sustentação da empresa, através 

do mecanismo que propos . o PLANASA 
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em 1971, era adequada apenas para 

as circunstâncias daqueles anos, 

pois não se previa que a economia 

brasileira entrasse en1 desacelera

ção. O que põe à mostra a vulnerabi 

lidade da política oficial. 

h. Porém, a Companhia Estadual de Sa

neamento Básico não pode deixar de 

oferecer seus serviços, uma vez que 

estes estão ligados à saúde. No en

tanto, uma empresa como a SABESP, 

quando encontra dificuldades finan

ceiras que a ela chegaram por pro-

,blemas àa conjuntura nacional, é tra 

tada como um empreendimento comum. 

i. Entretanto, existem saídas técnicas 

para a avaliação econômico-financei 

ra sem que seja ferido seu objetivo 

básico que é a saúde. 

j. Dentre essas técnicas, pode-se ci

tar a avaliação por meio de_demons

trativos ·que levem em consideração 

os benefícios sociais gerados pela 

empresa, além da estrita avaliação 

do desempenho econômico-financeiro. 

Frise-se que já se utilizam técni-
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cas nesses moldes em outros seto

res, como o de transporte -de massa 

urbano na Alemanha Ocidental (FLIE 

GER, 1983). 

VI.2 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a SABESP seja a maior Companhia 

Estadual de Saneamento Básico do País, dever-se

-ia proceder a uma análise global das outras com 

panhias estaduais integradas ao PLANASA para ava 

liá-lo mais precisamente. Todavia, a análise da 

SABESP indica que o PLANASA, em São Paulo, ainda 

que tenha conseguido, ao que indicam as estatís

ticas, atingir suas metas no seu primeiro decê

nio de existência, corre o risco de se inviabili 

zar devido à conjuntura econômico-financeira que 

o País ora vive. ' 

Talvez a medida básica para solucionar 

o problema das Companhias esteja distante delas 
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próprias, consistindo na maior aplicação de re-

cursos a fundo perdido pelos estados 

pios (ver Nota no fim do capítulo). 

e • -r rnun1c1-

Seria isto possível a partir de urna r~ 

forma tributária abrangente-que conferisse,·-prin-

cipalrnente aos municípios, capacidade de inves-

tir nos seus próprios serviços de saneamento bá-

si co. 

Em decorrência, haveria mudanças no 

PLANASA, levando-o a descentralizar suas deci-

soes e outorgando aos municÍpios maior indepen-

dência no trato de seus problemas de saneamento 

básico. 

VI. 3 - SUGESTÕES PARA OUTROS ESTUDOS 

Não se pode esquecer que o abastecirne~ 

to de água está essencialmente ligado à saúde. 

Embora vinculadas aos processos de desenvolvirnen 



to econômico, as empresas de 

precisam ser enxergadas sob 

cial; a análise, pois, de seu 
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saneamento básico 

a perspectiva se

desempenho deve 

considerar os benefÍcios sociais que trazem à co 

munidade. Medi-las, portanto, através de novos 

parâmetros que não considerem apenas os econômi 

co-financeiros é uma atitude que se impõe. Em 

conseqüência, é de todo interesse desenvolver me 

todologias que visem avaliá-las com mais preci

são, considerando os ganhos sociais líquidos de 

correntes de sua atuação. 

Relembre-se que, em se mantendo a atual 

sistemática de análise que trata a empresa pÚbli 

ca segundo critérios típicos de empresa privada, 

a SABESP, assim como todo o sistema de saneamen

to básico serao colocados na situação ignÓbil de 

não poder atender a seus objetivos e nem se com

portar como empresa privada, conforme anotado no 

subitem V.S. 
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Demais, conforme rezam os Princípios 

Fundamentais da Constituição da Organização Mun-

dial da Safide "os governos são responsãveis pela 

safide de seus povos"~ portanto, conv~m analisar 

de forma profunda novos mecanismos de sustenta-

ção financeira as companhias e serviços de sanea 

mento bãsico a partir dos recursos oficiais. In-

quietante, por~m, ~ a postura federal respeitan-

te às fontes de financiamento para o saneamento 

bãsico, pois, como exemplo, tome-se a Resolução 

n9 831, de 9 de julho de 1983, do Conselho Mone-

tãrio Nacional onde se considera "falta grave" a 

não-obediência pelas instituições financeirasdos 

tetos para operações classificadas. nas contas 

"Empr~stimos a Serviços Pfiblicos Estaduais, Muni 

cipais e Federais". 

(*) Einl:Dra a questão dos recursos financeiros seja funda
mental, não se· deve relevar outros aspectos, COITO o 
emprego de tecnologias alternativas que visem diminu
ir gastos de investimentos e de operação e o da ra
cionalização administrativa com o objetivo de reduzir 
nrl~rn~ OR eusteio. 



RESUMO 
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ln...._ autor, depois de algumas considera-

çoes sobre dependências ~ntre ágha, desenvolvi

mento econômico e ~-ocede-aitma recupera

ção histórica do abastecimento de água desde a 
~ ? ' d &. ().R. Jt- r;...-

Antigüidade a.t::é_ ·0S-"t-empe-s atua.;ls-; quando e:Inf:'.$e~ 

-~ênfase à cidade de São Paulo. 

Compara a situação do Brasil ao mundo 

subdesen~olvido no inicio da d~dada dos setenta, 
·!VMA .:J-o 

. -ép0ca em-que-o Governo Federal fez. eclodir o mais 

importante ,---a=t:é:-WS'j:e, dos programas oficiais re-

lativos ao saneamento básico, o Plano Nacional de 

Saneamento Básico - PLANASA - sustentado pelo 
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Sistema Financeiro de Saneamento - SFS. 

lEm-sagubd~, ~na~isa o desempenho do 
~ ~.._ .f'"•,-vvc~~ _ . _ . 

PLANASA n.Q ~o decen1o càe-su_a-ex-J:-S·~a., 

concluindo, ~ estat~sticas -~.i.:v:.e.is, que 

as metas para o período 1971-80 foram atingidas. 

? 
~ntan±o~ enfoca a situação financei __ , 

ra do PLANASA tornando por base a Companhia de S~ 

nearnento Básico de são Paulo- SABESP ~-conclui~ 
' 

Eló'/ero' v/st.i';-cfe vários problemas~ enf-rentados pela 
'---Z / . / 

economia nacional e pelo fato de as companhias 

'""'--· estaduais de saneamento básico serem analisadas 
' ~~ 

apenas sob o prisma dos demonstrativos financei-

rOS/l.ls;tai~ ser- urgente proceder a modificações 
L I \ 

na política da sustentação financeira da SABESP 

e, ~do do PLANASA G~l]l0-uln~tl'o .. PropÕe 

que-se- analise 'yf desempenho das empresas de sa

." 
nearnento básico levando-se em consideração, t-arn-

~ os benefícios sociais decorrentes de sua 

atuação. 



SUMMARY 
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After some considerations about the 

relationships between water, economic 

development and health, the Author makes a 

historical survey of water supply from ancient 

to present times, in which São Paulo City is 

focused. 

He compares the Brazilian situation in 

the beginning of the 70's to the other 

underdeveloped co~ntries. The Federal Government 

then developed the most important plan of basic 

sanitation ever made in Brazil: "Plano Nacional 

de Saneamento Básico" - PLANASA (National 

Sanitation Plan) - supported by the "Sistema 
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Financeiro de Saneamento" - SFS (Sanitation 

Financia! System) . 

He makes an analysis of PLANASA 

performance during its 10 years of existence, 

coming to the conclusion, based on available 

statistics, that the aims for the period 

1971-1980 were reached. 

However, he focuses PLANASA financia 

situation based on that of the "Companhia de 

Saneamento Bâsico de S~o Paulo" - SABESP (S~o 

Paulo State Sanitation Company)-and concludes 

that due to the various problems faced by the 

national economy and the fact that the states 

sanitation companies are analysed only on the 

basis of financia! reports - it is urgently 

necessary to operate changes in the financia! 

' supporting policies of SABESP and ·consequently 

of PLANASA as a whole. 

He proposes to undertake further 



analysis of the basic sanitation companies 

taking into consideration the social benefits 

resulting from the performance of those 

companies. 
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ANEXO l - DADOS SELECIONADOS E RECLASSIFICADOS DO DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DA 

SABESP 
(en Cr$ l.OOO) 

ANOS 

1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 

e ORIGENS 

• cperações 486.328 1.178.313 1.304.821 4.885.105 10.672.118 7.975.433 

• Pecursos de Capital 2.118.381 2.375.132 5.563.624 . 8.035.991 34.703.649 39.277.771 

• .ElTprést.ll!Os e Financiarrentos a Longo Prazo 6.785;302 12.389.346 20.420.930 41.189.672 55.844.823 43.722.676 (Novos Ingressos+ Transf. - Inoorp.) 

• llcréscimos em outros Passivos a Longo Prazo 29.370 90.467 52.678 760.491 1.372.268 13.371.556 

• OUtras 32.340 70.893 234.167 559.455 1.157.908 2.660.160 

- Total das origens 9.451. 721 16.104.151 27.576.220 55.430.714 103.750.766 107.007.596 

e APLICAÇÕES 

• 1\créscim::ls no Ativo Penranente 8.580.929 15.475.870 30.065.542 58.077.165 95.682.445 97.150.523 

• 1\créscim::ls no Realizável a I.ongo Prazo 18.191 49.205 43.437 149.011 306.333 685.486 
• Transf. de Pare. de .Eltp. e FinaÍlc. de L.P. 923.820 l.513.i.l64 2.227.935 6. 719.539 18.160.067 56;275.328 para C.P. 

- Total das aplicações 9.522.940 17.038.939 32.336.9i4 64.945.715 114.148.845 l54.lll.UO 

e DIMINUiçkl NO CAPITAL Cm::lJLANI'E LI(;UlOO (71;219) (934. 788) (4. 760.694) (9.514.998) (10.398.079) (47 .103. 741) 

FCNI'ES: Relatórios da Diretoria da SABESP de 1978 a 1983. 

oos. - r:eronstrativos de 1978 a 1982 reclassificados confonre o plano de contas utilizado para p.lblicar o de 1983. 
- Os daronstrativos não obedecem a Lei n9 6.404/76 em sua totalidade, pois os dados foram seleciooadoa para efeitos de 

análise. 
N 
w 
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ANEXO 2 - DADOS DOS DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS DA SABESP 

(em Cr$ 1.000) 

ANOS 

1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 

e REX:EITAS DE OPEI11\ÇÃO 3.684.516 6.471.9_38 13.493.258 30.751.321 68.471.989 158.482.979 

• Fornecirrento de Agua 2.590.585 4.604.173 9.375.736 20.493.576 45.557.653 103.869.099 

• Coleta de Esgotos 999.054 l. 706.507 3.785.901 9.498.395 21.143.844 50.695.168 

i, C>..ltras Feceitas 94.877 161.258 331.621 759.350 l. 770.492 3.918. 712 

e QJSI'OS E DESPESAS (3. 720.607) (6. 502 .143) (14.107.275) (30.827 .993) (68.426.702) (175.497.619) 

• Pessoal (l. 700.016) (2.886.934) (6.042.930) (13.448.464) (32.443.185) (70.169.325) 

• Materiais (323.442) (578. 710) (1.125.618) (2.181.169) (3.457 .438) (6. 747.897) 

. ~ Financeiras (Líquido) (528.562) (1.089.567) (2. 739.525) (5.385.684) (12.233.378) (51. 759.904) 

• Depreciação (709. 708) (1.193. 711) (2.201.576) (4.423.832) (9.812.213) (24.193.020) 

• C>..ltros CUstos e Despesas (458.879) (753.221) (1.997.626) (5.388.844) (10.480.488) (22.627.473) 

e RESULTAOO OPERl\CIOOAL (36.091) (30.205) (614.017) (76.672) (45.287) (17 .014.640) 

e RESULTI\00 NÃO-OPERJ\CIQW. 38.249 (2.451) 63.544 46.280 (115.366) (2.899.353) 

' 
e RESULTI\00 ANI'ES DIIS A'IUALIZAI;fiEs 2.158 (32.656) (550.473) (30.392) (70.079) (19.913.993) MM:l'ARIAS 

e~ES~ 232.095 1.357.864 2.445.948 10.539.845 18.808.902 64.790.562 
I 

e UJCro ANI'ES 00 I.R. 234.253 1.325.208 2.996.421 10.509.453 18.738.823 44.876.569 

e ir.R. (PWJISÃO) + (DIFERIDO) (15.350) (83. 721) (15.433) (631.190) (1.072.287) (3.570.606) 
' 

e Wcro LIOJIOO 218.903 1.241.487 3.011.854 9.878.263 16.666.536 41.305.963 

-
FCMI'ES: Relatórios da Diretoria da SIIBESP de 1978 a 1983. IV 

l w 
OBS. - Dem:nstrativos reclassificados oonfonre p1aro de oontas utilizado para p.lblicar o de 1983. \.0 

- Dados se1eclooados para efeitos de análise. 



ANEXO 3 - EMPRtSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA SABESP - PAIS E EXTERIOR 

(an Cr$ 1.000) 

ANOS 

1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 .. _1:8~ 1983 

e PAis 

• Fepasse de Pecursos 

- 8NH 12.384.705 24.290.852 49.571.561 116.597.986 263.906.436 678.834.848 

- FUndo Financ. p/Jígua e Esgoto - FAE 12.387.593 23.718.133 45.857.079 ll2.938.867 247.215.648 628.633.846 

- Caixa E=nêrni.ca do Estado - CEESP 43.404 156.855 266.827 353.847 458.285 786.583 

- Caixa E=nêrni.ca Federal - CEF 14.000 

- OOHAB - Canpinas 283 378 549 959 

- Banoo Desenv.clo Est. S.Paulo - BI\OESP - 4.293 6.906 6.477 4.843 85.073 

- Banoo do Estado de são Paulo - BANESPA - - 9.853 17.196 30.942 70.339 

- Sec.Est. dos NegÓcios da Fazeroa - - - 2.871.936 2.869.567 

- Centro das Ind.clo Est.S.Paulo - CIESP - - - - - 53.560 

SUB'lUl'AL 24.829.985 48.170.511 95.712.775 232.787.268 514.485.721 1.308.464.249 

.• RES. 63 

- City Bank - vários 209.200 364.543 561.428 1.095.428 2.105.588 7.380.069 

'IOI'AL 25.039.185 48.535.054 96.274.203 233.882.696 516.591.309 1. 315. 844.318 

e aJRIO PRAZO 833.575 1.471.079 2.156.933 8.499.129 l7 .466. 793 56.744.813 

e I..Ctro PRAZO 24.205.610 47.063.975 94.117.270 225.383.567 499.124.516 l. 259.099.505 

- ---
( CCI'Itinua) 
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ANEXO 3 - conclusão 

(em Cr$ 1.000) 

ANOS 
M:&lll. 

I I I I I 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
. 

• fXl'ERIOR 

, Intor. Bank for Pecons. ond Cr$ 1.000 659.942 1.301.588 1.938.669 3,644.089 6.910.777 25.688.304 
Develop. US$ 31.546.000 30.604.000 29.598.000 28.514,000 27.351.000 26.206.000 

• Cie. ~ae de B11nqUa Cr$ 1.000 70.539 
S.A, tM 6.121.716 

• Banco do Estado de são Paulo Cr$ 1.000 - - - 12.115 30.174 
- BANESPA (MI.ami) US$ - - - 94.794 119.422 

• Societé Général Cr$ 1.000 - - - - - 2.509.354 
FF 

'!OrAL 730.481 1.301.588 1.938.669 3.656.204 6.940.952 28.197.658 

• CUrto Prazo 90.245 42.785 71.002 160.746 344.749 1.315.608 
• tcngo Prazo 640.236 1.258.803 1.867.667 3.495.458 6.596.203 26.882.050 

'10rAL (CP + LP) 730.481 1.301.588 1.938.669 3.656.204 6.940.952 28.197.658 

e D4P, E FINANC. p~ 

•. CUrto Prazo 923.820 1.513.864 2.227.935 8.659.875 17.811.542 58.060.421 
• lalgo Prazo 24.845,846 48.322.778 95.984.937 228.879.025 505.720.719 1.285.981.555 

'10rAL (CP + LP) 25.769.666 49.836.642 98.212.872 237.538.900 523.532.261 1.344,041.976 

FC:Nl'I!SI Notas elq)licativas anexas às dencnatraçéos finanoairas ele exorc!cio, oonfomo Aalat6rios .~. Dirntor1a da SI\8ESP de.> 
1978 a 1983. N 

tlllCI - n:.m.. Mlacialados oara efeitos de aniliae. 
,j::o. 

..... 



ANEXO 4 - EVOLUÇAO .DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS - VOLUME FATURADO 

(em mU mll 

ESTJ\00 
V'OUJoiE ANOS 

FORNEX:IDO 

I I I I I REXOIJ'io VOUME 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
CXLET.AOO 

f.qua 828.721 914.047 1.032.308 1.067.272 1.124.490 1.189.555 

ESTJ\00 
Esgotos 375.816 419.990 462.179 482.107 509.267 549.372 

'lUl2\L 1.204.537 1.334.037 1.494.487 1.549.379 1.633.777 1.738.927 

f.qua 618.975 685.521 771.611 799.231 835.196 890.813 

R'!SP Esgotos 255.037 2tl2.456 312.108 332.063 341.473 373.522 

'IOI'AL 874.012 967.977 1.083.719 1.131.294 1.176.669 1.264.335 

FtM'E: AssessOria de P1anejanento da Diretoria de P1anejanento da SI\BESP, 

ces. - caro os dados para 1978 e 1979 não estão disponíveis !X)r ti!X) de serviço e !X)r regiões, foi feita I.IM apropriação para 
estes anos baseada nas participações efetivanente encontradas para os anos de 1980 a 1983. caro os dados finais apre
sentaram consistência após o processanento das subdivisões e o parecer favorável da Assessoria de P1anejarrento da 
SI\BESP foram aceitos caro válidos, 

N 
.t:>. 
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ANEXO 5 - EVOLUÇI\0 DA TA~IFA M~DIA NA RMSP, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS, CATEGORIA 

DOMICILIAR 

ANO A 
E TARIFA M~DIA !NDICES lNDICES 

VARIAçAO PERCENTUAL 

DATA E (Cr$/m3) - AGUA - - ESGOTOS -
EM RELAÇAO AO 
ANO ANTERIOR 

---·····-- -~ 

A 7,40 100,00 
31/12/79 

E 5,39 100,00 

A 13,98 188,92 88,92 
31/12/80 

E 12,18 225,97 125,97 

A 30,81 416,35 120,38 
31/12/81 

E 29,70 551,02 143,85 

A 62,56 845,41 103,05 
31/12/82 

E 60,30 1.118,74 103,03 

A 181,12 2.447,57 189,51 
31/12/83 

E 181,12 3.360,03 200,34 

Pam:S: PUblicações nos Diários Oficiais do Estado sobre alterações tarifárias. 

OBS. - As tarifas JTédias foram calculadas sc:bre o preço tabelado para fomeciDento ele ãqua e coleta ele e~ em 31/12 
ele cada ano, através ele JTédia aritmãtica sirrples das várias faixas de utilização àe serviços (até 1Sm3/rrês, de 15 
a 50 e aciJna ele S<m3/mês, até a alteração da estrutura tarifária ele 1983 e, após, até l<mJ, de 10 a 20, de 20 a 
50 e aciJna ele SOml/rrês) • 
Para a prilreira f.aixa (até lSml, antes da reestruturação e até 10m3 após a reestruturação) , adotou-se a tarifa 11!, 
àia por m3 ll'l!làiante o quociente entre o preço nensal e a ll'etragem cúbica limite àa faixa, 

N 
~ 
w 



ANEXO 6 - EVOLUÇÃO DOS VALORES EM Cr$ DA ORTN E DO D0LAR ENTRE 1978 E 

1983 

ANOS I DIA/M~S I ORTN (Cr$) I DO LAR (Cr$) 

1978 31/12 318,44 20,92 

1979 31/12 468,71 42,53 

1980 31/12 706,70 65,50 

1981 31/12 1.382,09 127,80 

1982 31/12 2.733,27 252,67 

1983 31/12 7.012,99 984,00 

FONTE: Banco Central do Brasil - REPEC - São Paulo. 

"' ~ 
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ANEXO 7 - BALANÇOS PATRIMONIAIS 

(em Cr$ 1.000) 

ANOS 

1978 I 1979 I 1980 I 1981 _I -- -l982-=_j 1983 

•Kr"NN 48.776.105 87.501.60d 164.078.455 390.224.720 874.582.254 2.328.575.678 

• Circulante 2.070.482 2.870.443 6.328.430 16.663.986 30.522.821 72.956.926 

-·Disponibilidades 622.426 541.735 1.490.561 3.377.095 5.056.109 13.880.215 

- exttros créditos 1.448.056 2.328.708 4.837.869 13.286.891 25.466.712 59.076.711 

• Realizável a Longo Prazo 94.055 143.260 227.970 404.203 738.866 1.801.071 

• PeDnanente 46.611.568 84.487.905 157.522.055 373.156.531 843.320.567 2.253.817.681 

- Invest.l.irentos 21.949 35.214 61.027 121.836 253.844 658.625 

- Im:lbillzaclo 46.589.619 84.425.319 157.407.103 372.673.325 842.162.571 2.250.836.663 

• em operação 27.136.683 48.105.882 86.479.942 195.231.163 488.285.890 1. 514.526.509 

• obras em andarrento 19.452.936 36.319.437 70.927.161 177.442.162 353.896.681 736.310.154 

- Ativo diferido 27.372 53.925 361.370 904.152 2.322.394 

(CCI'\tinua) 

N 
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ANEXO 7 • oonoluaio 

(tlll Czi 1.000) 

AliO I 

ma I 197.9 .. - I ... ~~~80_=r= __ ~i--r-- H82 --] 1983 

e PASSlVO 48.776.105 87.501.608 164.078.455 3!10.224.720 814.582.254 2.321.575.678 

• C1CQ&lent:lt 2.749.721 4.484.470 12.703.151 32.553.705 56.810.619 146.341.465 

.: romacadcna • &erY. ~ 395.194 • 748.93!1 2.905.605 5.413.955 9.336.233 9.W.03t 

-· Dqnltairos 966.39!1 1.261.098 5.147.940 12.512.280 16.752.47!1 12.693.586 

- illl9· • J'inllnc, - Plda 833.575 1.471.07!1 2.156.933 8.499.129 17.466.793 56.744.813 

- Ell9· • r1Mnc. - lld:leriol: 90.245 42.785 71.002 160.746 344.749 1.315.608 

- Mru a=911Çi5ea 464.308 960.56t 2.421.671 5.967.595 12.910.365 66.482.419 

• Elc19tw1 a Lclngc) Prelo 25.440.271 48.925.810 96.886,866 230.237.589 521.720.289 1.316.615.592 

- Drp. • J'inllnc, - Plda ,24.205.610 47.063.t75 94.117.270 225.383.567 49!1.124.516 1.25t.ott.sos 

- Drp. .. r1Mnc. - lld:leriol: 640.236 1.258.803 1.867.667 3.495.458 6.596.203 26.882.050 
_: Qat.rU a=911Çi5ea 594.425 . 603.032 901.929 1.358.564 15.999.570 30.634.031 

• ratrila!nlo Liquido 20.586.113 34.091.321 54.488.438 127.433.426 2!16.051.346 865.611.107 

- Clpit:al Jlea.U·· • .-na 203.711.550 32.605.123 54.411.438 118.049.076 260.709.315 735.690.814 

- IAic:lr:OII Acutu' 207.958 1.485.505 - 9.384.350 35.342.031 129.920.107 -
IOft"!'SI ,.. :.at6rioa da Difttcria da IIME8P de 1971 ~ 1913. 

'!S. . • oa bll.arlq::iil nol.aald.ficlidoa CICiftfoaaa plano de cantaa p~a.~c» no Rl1at:!do de Dintll:lr:ia de 1983. 
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