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CARTA AO LEITOR

Prezado Leitor,
O PANORAMA DA PARTICIPAÇÃO PRIVADA NO SANEAMENTO
2020, que chega às suas mãos, tornou-se uma tarefa revestida da
maior importância diante do atual cenário do setor.
O setor vive um novo momento. As empresas da iniciativa privada
que atuam na operação de serviços públicos de água e esgoto
têm expectativas de contribuir de maneira decisiva para a universalização do saneamento no país.
O maior protagonismo das parcerias público-privadas, subconcessões e concessões nos serviços de saneamento demanda
grande responsabilidade por parte das empresas privadas e dos
entes públicos. Além de investimento e qualificação da gestão, as
operadoras privadas de saneamento estão fortalecendo suas áreas de compliance e investindo para qualificar sua “licença social
para operar”, aprimorando a relação com a sociedade. São laços
cada vez mais sólidos entre empresas privadas e as populações Percy Soares Neto
por estas atendidas, que poderão contribuir de forma sustentável Diretor executivo da ABCON SINDCON
para superar os graves déficits do setor.
Todo esse movimento reforça o compromisso que as empresas privadas assumem com a sustentabilidade dos sistemas de água e esgoto ao se tornarem concessionárias dos serviços de saneamento.
O PANORAMA 2020 reitera esse compromisso. A partir da compilação de informações e números, demonstramos os avanços já alcançados, reforçando a base para a compreensão desse novo cenário.
Boa leitura!

EDITORIAL

A percepção de que saneamento é uma prioridade e exige solução
urgente é uma grande conquista para todos os brasileiros.
A ABCON SINDCON tem atuado de maneira incisiva para que, a
partir da adoção de um novo marco legal para o saneamento, o
setor possa avançar e estabelecer uma era de investimentos que
beneficiará a todos, especialmente a expressiva parcela da população que atualmente não conta com o direito básico do acesso à
água tratada e à coleta e tratamento de esgoto.
Após um exaustivo processo de discussão, iniciado antes mesmo
de o tema ganhar relevância no Congresso Nacional, é nítida para
os mais diferentes segmentos da sociedade a necessidade de
contarmos com uma legislação que estabeleça parâmetros para
um novo modelo que garanta competição, eficiência e sólidos
princípios regulatórios ao mercado.
Uma das medidas que apontam para a expansão do atendimento
– independente do porte do município – é a prestação regionalizada dos serviços. Cidades de diferentes tamanhos poderão fazer
parte de blocos de concessão, viabilizando a economia de escala
para atender áreas mais e menos rentáveis. Essa solução será viável a partir de modelagens apropriadas, e estará amparada pelo
novo perfil da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
(ANA), que estabelecerá normas de referência que incentivem a
regionalização da prestação dos serviços.
Esse modelo impõe desafios à União, responsável por assegurar a
consistência das diretrizes de regulação, bem como aos estados
e municípios, que deverão buscar os melhores arranjos regionais
para a prestação de serviço.
Em ano de eleições municipais, os futuros prefeitos deverão es-

tar familiarizados com essa questão. Na verdade, precisam ir além e
vislumbrar as oportunidades proporcionadas pelo novo marco legal.
Acreditamos que a leitura deste PANORAMA 2020 seja muito valiosa para que nossos dirigentes municipais considerem o saneamento como uma das prioridades de suas respectivas gestões.
Por fim, o PANORAMA 2020 se constitui em mais uma ferramenta
para informar e incutir na sociedade a importância de estarmos
mobilizados, nessa janela aberta com o novo marco, para que tenhamos resultados efetivos no saneamento.
Isso significa, neste momento, estarmos atentos ao Poder Legislativo, para que ele traduza em leis a vontade popular de termos
serviços universalizados e benéficos à saúde pública, com projetos que possibilitem esse avanço em todo o país; e também reforçar entre o Poder Executivo ações que promovam a implementação das orientações do novo marco legal.
É hora de coesão e parceria em prol da universalização.
Vamos transformar o saneamento para todos em uma realidade!

Alexandre Ferreira Lopes

Carlos Henrique da Cruz Lima

Diretor-presidente do SINDCON

Presidente do Conselho Diretor da ABCON
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1. CONTEXTO ATUAL
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1.1. SAÚDE
O brasileiro convive com epidemias e
doenças que poderiam estar erradicadas

Doenças
relacionadas
com a falta de
saneamento básico

Em setembro do ano passado, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) comprovou a relação entre a má qualidade do saneamento básico (proliferação de bactérias que
Água suja e esgoto sem tratamento são
causariam a liberação de saxitoxina) com
sinônimos de doenças, algumas delas praa elevada incidência de microcefalia no
ticamente erradicadas em países que já
Nordeste. O estudo revelou que a ausência
alcançaram a universalização dos serviços
de serviços adequados aumenta a vulnerade saneamento. Quanto menor o índice de
oferta desses serviços, maior o risco à saú- bilidade da saúde da população.
de e a incidência de enfermidades de veicu- No limite, enquanto se discute as regulalação hídrica. E essa relação pode ser com- mentações do novo marco legal para o seprovada com as filas do Sistema Único de tor, pessoas estão morrendo em função da
Saúde (SUS) se avolumando por doenças falta desse serviço. O déficit acarreta óbie epidemias ligadas à falta de saneamen- tos e os que mais sofrem são as crianças,
to, como a dengue, a zika e a chikungunya. mulheres e a população de baixa renda.
Mesmo quem possui água em casa pode
Em 2020, mais de cem anos após as priser afetado pelas condições precárias de
meiras campanhas populares em prol do
atendimento. Segundo o Ministério do Desaneamento no país, grande parte dos
senvolvimento Regional, 47% dos brasilei- brasileiros ainda está sujeita a condições
ros estão nessa situação.
deploráveis.

• Cólera
• Febre tifoide e
paratifoide
• Shiguelose
• Amebíase
• Diarreia e gastroenterite
de origem infecciosa
presumível
• Outras doenças
infecciosas intestinais
• Leptospirose
• Esquistossomose
• Dengue
• Zica
• Chikungunya
• Febre amarela
• Malária
• Tripanossomíase

A relação entre saneamento e saúde é direta. Quanto maior a oferta dos serviços
básicos de água, coleta e tratamento de
esgoto, mais saúde e bem-estar público.

Esse quadro é ainda mais preocupante em
situações de pandemia, como observado
no caso da COVID-19, em que leitos são
ocupados por pessoas com enfermidades
que poderiam ser significativamente reduzidas caso houvesse uma expansão, com
qualidade, dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário.
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GRÁFICO 1

Redução da média do número de Autorização de Internação Hospitalar causada por
doenças relacionadas à falta de saneamento, por mil habitantes, de 2008 a 2018
Fonte: DATASUS, IBGE
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Redução de doenças entre as
concessões privadas é maior
Um levantamento da ABCON SINDCON com números do DATASUS/
Ministério da Saúde e do IBGE mostra que a maior redução de internações motivadas por doenças hídricas nos últimos dez anos ocorreu em municípios com concessões privadas de saneamento.
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Uruguaiana melhora
indicadores de saúde
e reduz internações
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GRÁFICO 2

Situação da Saúde
em Uruguaiana-RS.
Comparativo 2011-2018.

Em Paraty, índices de
doenças despencam

ÍNDICE DE ESGOTO TRATADO
REFERIDO À ÁGUA CONSUMIDA
(%) Fonte: SNIS 2011 -2018

61
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CASOS DE DIARREIA*
É histórico. Uruguaiana (RS) registrou pela
primeira vez uma redução importante nos
índices de doenças causadas por veiculação hídrica, graças ao investimento em
coleta e tratamento de esgoto nos últimos
sete anos.

3002

106
Os dados da Secretaria Municipal da Saúde do município (Gráfico 2) comprovam
2011
2018
que o saneamento melhora diretamente a
qualidade de vida, diminuindo os casos de MORTALIDADE INFANTIL*
diarreia e o índice de mortalidade infantil. (óbitos por mil nascidos vivos)
O número dessas ocorrências foi reduzido
gradativamente a partir de 2011, quando se
19
iniciavam as obras para a implantação das
redes de esgoto, feita pela concessionária
privada BRK Ambiental Uruguaiana.
Com a redução das doenças, estima-se que
o município economize cerca de R$ 1 milhão
por ano, valor que pode ser investido em outras áreas prioritárias para a população.

12

2011

2018

* Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de
Uruguaiana

A implantação do serviço de abastecimento de água no município, conduzida pela
concessionária privada Águas de Paraty, do
Grupo Águas do Brasil, foi fundamental para
a redução de doenças entre a população
(Gráfico 3).
Em 1991, lembra Fernando Loro, médico
clínico do Hospital Municipal Hugo Miranda e ex-secretário de Saúde de Paraty, “registrei o primeiro índice sobre doenças de
veiculação hídrica na cidade, que marcava
um preocupante número de 56 casos por
mil habitantes. Com o tratamento da água,
esses números despencaram, chegando
a quase zero em 2019”. O médico explica:
“Além de ser um problema de saúde pública, esses casos oneravam o sistema, comprometendo significativamente o atendimento do hospital”.
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GRÁFICO 3

Situação da Saúde em
Paraty-RJ. Comparativo
2013-2017.
ÍNDICE DE ATENDIMENTO
URBANO DE ÁGUA
(%) SNIS 2011 -2018

Indicadores
mostram queda
nas internações em
Palmas

GRÁFICO 4

Situação da Saúde em
Palmas-TO. Comparativo
2010-2018.
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103

10,56
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Em Palmas, onde atua a companhia Saneatins (BRK Ambiental), a incidência de internações totais por doenças de veiculação
hídrica caiu entre 2010 e 2018, principalmente entre crianças de 0 a 4 anos, grupo
mais vulnerável à falta de saneamento básico (Gráfico 4).
Segundo o Instituto Trata Brasil (ITB), no
Tocantins, de 2010 a 2018, os gastos com
internações caíram de R$ 2,1 milhões para
R$ 601,9 mil. Em Palmas, essas despesas
foram reduzidas de R$ 110,6 mil para R$ 59,2
mil, no mesmo período.

47

2010

2018
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Custo milionário da falta de saneamento impacta o SUS
utilizados para ocorrências médicas que já Elaborado pela consultoria Ex Ante e pudeveriam estar erradicadas, se tivéssemos os blicado pelo Instituto Trata Brasil, o estuserviços de água e esgoto universalizados.
do “Benefícios Econômicos e Sociais da
Ainda segundo os dados do Datasus, se Expansão do Saneamento Brasileiro 2018”
revela que, em 2013, considerando apenas
Os dados foram levantados pela ABCON forem contabilizados os dados de internaas internações por conta de doenças gasSINDCON com base em informações atu- ções por doenças do gênero de janeiro de
trointestinais infecciosas, o Sistema Único
2019 a março de 2020, a média nacional
alizadas do Datasus/Ministério da Saúde.
de Saúde (SUS) teve um custo de R$ 125,5
verificada é de 35.198 internações/mês
São leitos que poderiam ser destinados ao
milhões por essas ocorrências.
(foram mais de meio bilhão de internações
tratamento de pacientes de COVID-19 e ou– 527.971 – no período).
tras enfermidades, mas que acabam sendo
Entre janeiro e março deste ano, o Brasil
teve 103.876 internações no SUS devido a
doenças provocadas pela ausência de saneamento básico.

1.2. EDUCAÇÃO
Rede pública de ensino convive com a falta
de cobertura no tratamento de esgoto
Abastecimento de água e esgotamento sanitário estão adequadamente disponíveis
em nossas escolas? Pelos dados do Censo
Escolar 2019, há ainda um longo caminho
para garantir esses serviços básicos na
rede pública de ensino.

(ensino infantil, fundamental e médio) e algumas das conclusões podem ser encontradas no Gráfico 5.

O estudo “Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento do Brasil 2018” (ITB, Ex Ante) revela que, ao ser
De maneira geral, é mais fácil ter acesso à viabilizado o acesso aos serviços de coleta
internet nas escolas do que encontrar um de esgoto e de água tratada a um estudanbanheiro adequado.
te que hoje não possui esse benefício, esNa pré-escola da rede pública, por exem- pera-se uma redução de 3,6% em seu atraso escolar.
plo, a internet está presente em 61% dos
casos, enquanto apenas 36% das escolas
estão ligadas à rede de esgoto.
Realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, o Censo compila informações
de 180.610 escolas de Educação Básica

Prioridade em
Campo Grande
Um dos pilares de atuação social da
concessionária privada Águas Guariroba, do grupo Aegea, em Campo Grande
(MS), é a educação. São desenvolvidos
programas que levam informações sobre saneamento para estudantes, por
meio de teatro, palestras, concursos e
visitas nas unidades da empresa.
O público estudantil também recebe
orientações sobre descarte de óleo de
cozinha usado. Para incentivar e valorizar o professor, a concessionária premia os educadores da rede municipal
de ensino.

BRASIL 2020 - TEMPO DE AVANÇAR

17

GRÁFICO 5

Saneamento e educação em 2019
Fonte: Censo Escolar 2019 do Instituto Nacional Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP
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1.3. O SETOR DE SANEAMENTO NO BRASIL
Apesar de um tímido avanço nos indicadores de coleta e tratamento de esgoto, a GRÁFICO 6
maior parte do país ainda segue sem aces- Evolução da cobertura
so a esse direito básico. 88 milhões de
brasileiros sequer têm o esgoto coletado. Fonte: SNIS
E se considerarmos as pessoas não atendidas pelo tratamento de esgoto, esse con- 95,30%
94,70%
tingente sobe a 112 milhões, algo próximo
à população de países como o México ou
Japão.
Os dados do Ministério do Desenvolvimento Regional mostram a dificuldade do setor
em acompanhar o crescimento da população, tendo em vista a redução do percentual da população atendida pelo abastecimento de água.
50,25%
A prosseguir no atual ritmo de investimentos, nenhum desses indicadores será universalizado até 2033; todos estarão longe
da meta fixada pelo Plano Nacional de Sa- 28,20%
neamento Básico (Plansab).
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GRÁFICO 7

População atendida (milhões de habitantes) e extensão de
rede (mil km) dos serviços de água e esgoto
Fonte: SNIS 2018, Plansab

ÁGUA

Atual

Projeção para 2033 se mantido
o ritmo atual de crescimento

META
PLANSAB
2033

Déficit em relação à
meta do Plansab

POPULAÇÃO
BENEFICIADA

169,1

194,1

EXTENSÃO
DE REDE

662,6

855,1

28,9

18,9

223

MILHÕES DE
HABITANTES

874

MIL KM
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GRÁFICO 8

Participação nos
municípios brasileiros
dos operadores de
serviços de água e
esgoto por tipo de
operador (%)
Fonte: SPRIS 2018, SNIS 2018
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EMPRESAS PRIVADAS

25,7%

SERVIÇOS MUNICIPAIS

72%

COMPANHIAS ESTADUAIS
* A atual metodologia de apuração de dados do Sistema de Informações do Segmento Privado do
Setor Saneamento (SPRIS), instituído no âmbito da ABCON SINDCON, não contabiliza contratos de
assistência técnica. ** Há municipios que possuem mais de um operador e foram consideradas as
formas de prestação de serviços indiretas por empresas privadas (PPPs, subdelegações e locações
de ativos). Considerando essas informaçoes, a somatória dos percentuais não será 100%.

ESGOTO

Atual

Projeção para 2033 se mantido
o ritmo atual de crescimento

META
PLANSAB
2033

Déficit em relação à
meta do Plansab

POPULAÇÃO
BENEFICIADA
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149,5

EXTENSÃO
DE REDE

325,5

518,5

202,8

53,3

MILHÕES DE
HABITANTES

95,7

614,2
MIL KM
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Apesar de corresponder
a apenas 5,2% do
mercado, as concessões
privadas de saneamento
têm mantido
historicamente uma
média igual ou superior
a 20% do total investido
pelos operadores no
setor. São investimentos
sólidos, baseados em
contratos com metas
estabelecidas.

INICIATIVA
PRIVADA

5,2%

Investimentos realizados no setor (R$ bilhões —
valores constantes em 2018)
Fonte: SPRIS 2009-2018 e SNIS 2009-2018

* O investimento total por contratante, conforme subcategorias do SNIS, engloba
investimentos realizados pelos prestadores de serviços, pelos municípios e pelos
estados. ** O percentual do investimento da iniciativa privada aqui apresentado faz
referência ao total investido pelos operadores no setor.
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GRÁFICO 9
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GRÁFICO 10

Média de investimento por
ligação de água e esgoto,
por tipo de operador (R$/
ligação)
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GRÁFICO 11

Tarifa média praticada x Despesa total com os serviços por m³ faturado (R$) em 2018
Fonte: SNIS 2018
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Serviços municipais

2,76

Média nacional

Apesar de ter um investimento por ligação
de água e esgoto muito acima da média
nacional, as empresas privadas possuem
tarifas abaixo das Companhias Estaduais
e apenas 8% superior à média nacional.
Comprova-se assim a eficiência operacional na utilização dos recursos, também verificada pelo índice de despesa total com
os serviços por m³ faturado, que se encontra alinhado com a média nacional e inferior 10,2% ao praticado pelas Companhias
Estaduais.

2,42

TARIFA MÉDIA PRATICADA

DESPESA TOTAL COM OS
SERVIÇOS POR M³ FATURADO
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1.4. DEMANDA
DE INVESTIMENTO

Investimento deveria ser quatro
vezes o atual para atender à
demanda
Um investimento de R$ 753 bilhões para os próximos 13 anos —
ou R$ 57,9 bilhões ao ano — é o que o Brasil precisa para universalizar o saneamento no país e adequar o serviço às condições
adequadas de fornecimento.
Os valores são mais de quatro vezes o investimento realizado em
2018 (R$ 13,2 bilhões, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento).
Os dados referem-se à ampliação de extensão de redes, adutoras,
construção de estações de tratamento de água e esgoto, elevatórias, reservatórios, ligações de água, cisternas, poços artesianos,
redes coletoras de esgoto, coletores-tronco, ligações de esgoto e
tanques sépticos, e incluem também os custos para compensar a
depreciação de ativos.
As informações fazem parte de estudo realizado pela consultoria
KPMG para a ABCON SINDCON. A pesquisa traz ainda indicadores
detalhados por regiões e estados (Gráfico 12).
No ritmo atual de investimentos, ainda segundo o estudo da
KPMG, a universalização dos serviços só será atingida em 2055,
mais de duas décadas depois da meta do Plansab (2033).
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GRÁFICO 12

Estimativa dos investimentos para a universalização dos serviços de
água e esgoto em 2033
Fonte: Estudo KPMG / ABCON
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BILHÕES

R$ 354
BILHÕES

R$ 176
BILHÕES

R$ 136
BILHÕES

BILHÕES
ÁGUA

R$ 144

SUDESTE NORDESTE

R$ 13
R$ 32

R$ 13
R$ 39

ÁGUA

R$ 18
R$ 70

ÁGUA

R$ 56

ÁGUA

R$ 43

BILHÕES

BILHÕES

ESGOTO

ESGOTO

BILHÕES

BILHÕES

R$ 119

R$ 93
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2. MOVIMENTO DO MERCADO
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2.1. O AVANÇO LENTO NOS
ÚLTIMOS ANOS

GRÁFICO 13

Informalidade no
atendimento pelas
Companhias Estaduais
Fonte: SNIS 2018

Uma análise crítica sobre os efeitos da Lei
11.445 de 2007
A Lei 11.445 de 2007 trouxe avanços ao setor de saneamento, que carecia de Marco
Regulatório e uma diretriz da União desde
a década de 1970, quando da elaboração
do PLANASA. Conforme avalia o assessor
jurídico da ABCON SINDCON, Eduardo Gurevich, “a Lei 11.445 de 2007 não resolveu
questões críticas para proporcionar a universalização dos serviços, principalmente
os chamados contratos de programa”.

(SNIS) 2018, em 1.067 municípios há operações de companhias estaduais cujos
contratos de programa estão vencidos ou
não há delegação formal. Essas operações
de fato, não formalizadas, aumentam a insegurança jurídica do setor.

Companhias estaduais são responsáveis
por cerca de 72% do mercado de abastecimento de água e 48% do mercado de esgotamento sanitário no Brasil. É possível ver
O município é o responsável pelo sane- o percentual de informalidade desse atenamento (exceto quando configurado in- dimento no Gráfico 13, ao lado. Esta é uma
teresse comum, que torna a titularidade condição que não converge com o ambiencompartilhada). Quando o Estado presta o te institucional requerido para o novo moserviço público de abastecimento de água, mento do setor de saneamento.
coleta e tratamento de esgoto, o município
Nos 53% do mercado total de abastecimenprecisa realizar uma delegação. A delegato de água e nos 21% do mercado total de
ção até então poderia ser formalizada pelo
esgotamento sanitário atendidos por concontrato de programa, regulamentado pela
tratos de programa regulares, verificam-se
Lei 11.107 de 2005 e pelo Decreto 6.017
falta de metas claras de investimentos,
de 2007. Esse instrumento tinha sua licitaeficiência operacional ou atendimento ao
ção dispensada conforme determina a Lei cliente. Em linhas gerais, esses contratos
8.666 de 1993.
são constantemente renovados sem uma
Os contratos de programa firmados entre
companhias estaduais e o poder concedente, na maior parte das vezes sem metas definidas e com qualidade regulatória
inadequada, fazem com que não haja estímulo ao investimento em saneamento.
De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

26%

INFORMALIDADE*

74%

CONTRATOS
FORMALIZADOS

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

43%

CONTRATOS
FORMALIZADOS

57%

INFORMALIDADE*

avaliação sistêmica da qualidade e eficiência do serviço prestado.

Um estudo realizado pela Centro de Estudos de Regulação e Infraestrutura da FGV/
RJ corrobora a tese de que os contratos
Delegação vencida, prestação do serviço sem a
de programa pecam pela ineficiência. A *delegação
formal ou delegação em vigor sem a
pesquisa analisou 1.137 contratos de pro- prestação do serviço.
grama firmados entre os municípios do
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de Águas e Saneamento Básico.

GRÁFICO 14

Proliferação de Agências Reguladoras
Fonte: Associação Brasileira das Agências de Regulação (ABAR)

52

21

2007
Sudeste e as quatro companhias estaduais
de saneamento básico da região. Cerca de
55% dos contratos avaliados careciam de
metas bem definidas, entendendo-se como
meta o critério SMART – ou seja, que tais
parâmetros sejam específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e com prazo definido para seu cumprimento/atingimento.
Em linhas gerais, a Lei 11.445 de 2007 não
estabeleceu diretrizes para um ambiente
competitivo, em que empresas públicas e
privadas pudessem participar de editais
em igualdade de condições. Tampouco resolveu as dúvidas em torno da titularidade
compartilhada entre municípios em regiões
metropolitanas.
Outra lacuna deixada pela Lei 11.445 de
2007 refere-se à regulação. Sem fixar diretrizes gerais para a atuação das agências
reguladoras que viriam a ser adotadas e/ou
mesmo criadas, ela concedeu a cada titular
dos serviços de saneamento básico o de-

2018

A Lei 11.445 de 2007 também estabeleceu
a exigência de que todos os municípios
precisariam ter seus planos de saneamento formulados e aprovados pelas suas respectivas Câmaras Municipais até 2014.
Do contrário, o município não conseguiria
acessar recursos do Governo Federal. Essa
obrigação se mostrou inócua até aqui: a
obrigatoriedade do Plano Municipal de
Saneamento Básico – que também inclui
drenagem e resíduos sólidos – está sendo
postergada pelo governo desde o início. O
último adiamento fixou como data-limite
da finalização dos planos o ano de 2022.

De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo Governo Federal, em 2017,
apenas 30% dos municípios havia concluíver legal de definir o ente responsável pela
do seus Planos Municipais de Saneamento
regulação e fiscalização da política pública
Básico.
de saneamento.
À insegurança jurídica e manutenção de
Com isso, tivemos uma proliferação de
contratos de programa, somou-se a ilusão
agências reguladoras em todo o país
criada pelos Programas de Aceleração do
(Gráfico 14), com competências diverCrescimento. A possibilidade de acessar
sas (estaduais, distritais, consorciadas e
recursos a fundo perdido do Orçamento
municipais), sem que tenhamos padrões
Geral da União para a construção de infradelineados nacionalmente para questões
estrutura de saneamento, fez com que a
importantes, como a gestão de perdas, memaioria das Prefeituras não buscasse optodologia de ajustes e modelos tarifários.
ções sustentáveis envolvendo investimenNo aspecto de regulação, merece um to, operação e manutenção dos serviços.
destaque particular o esforço do antigo Esse mecanismo legou ao país 400 obras
Ministério das Cidades ao desenvolver o de saneamento paralisadas (conforme úlPrograma REGULASAN, com o objetivo de timo dado disponível pelo Ministério da
qualificar a regulação do setor de sane- Economia de junho de 2019) e mais um
amento. Os resultados e produtos desse sem número de obras entregues e operaprograma sem dúvidas são uma relevante das com baixíssima eficiência. O fato de a
referência aos reguladores de saneamento principal causa de paralisação das obras
do País, e serão um importante insumo às serem aspectos técnicos dos projetos rediretrizes gerais de regulação que estarão afirma o quão ineficaz é a simples disposob responsabilidade da Agência Nacional nibilização de recursos em uma dinâmica
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setorial que não funciona bem. A ausência
de equipes suficientemente qualificadas,
a falta de planejamento e de gestão impedem a expansão dos serviços e custa caro:
as obras paralisadas do setor já custaram
mais de R$ 2 bilhões aos cofres públicos
da União.
Finalmente, merece destaque o efeito sobre o setor da severa crise fiscal de estados
e municípios, agravada nos últimos anos,
o que limitou ainda mais a capacidade de
investimento do setor público em saneamento. Para comprovar esse declínio no
potencial de investimentos públicos, basta
observar o histórico do Plano Nacional de
Saneamento Básico (Plansab).

É o país do celular na mão e do esgoto no pé!

2.2. PLANSAB
Previsto no artigo 52 da Lei 11.445 de
2007, o Plansab foi alvo de discussões e
consultas públicas, antes de ser consolidado e publicado em dezembro de 2013 pela
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Ele estabeleceu como meta o prazo de 20 anos
para a universalização dos serviços de
saneamento. Estimativas realizadas à época calculavam que, para conseguir atingir
essa meta, o Brasil precisaria investir cerca
de R$ 15 bilhões/ano. O investimento total
previsto entre 2014-2033 para universalizar
o abastecimento de água e o esgotamento
sanitário era de R$ 304 bilhões.
Entre os formuladores do Plansab havia uma
expectativa de que as empresas públicas pu-

dessem ser responsáveis pela maior parte
desse investimento. Desde 2014, primeiro
ano em que foram apurados números de investimento após a promulgação do Plansab,
os recursos aplicados no saneamento nunca
passaram de R$ 12 bilhões/ano, de acordo
com o SNIS. Cerca de 20% desse total foi garantido pela iniciativa privada, em que pese
as concessões privadas estarem presentes
em apenas 5% dos municípios.
Treze anos após contar com um marco
para o setor, o saneamento está longe de
ser universalizado no país. Outras áreas
da infraestrutura, como a de telecomunicações, são capazes de prover cada brasileiro com seus serviços.

Alerta sobre
situação precária
do setor é de 2015
Uma auditoria do TCU (Tribunal de
Contas da União) realizada há cinco
anos já identificava a ineficácia dos investimentos públicos no saneamento.
À época, a análise do Tribunal chegou
à conclusão de que os recursos do
Orçamento Geral da União aplicados
a fundo perdido no setor não estavam
sendo efetivos para o aumento da cobertura dos serviços.
Um acórdão do TCU publicado naquele ano concluía que a situação
do esgotamento sanitário no país era
incompatível com o grau de desenvolvimento e o nível de riqueza nacional,
e solicitava providências do então Ministério das Cidades para solucionar o
problema.
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2.3. CAUSAS DA ELEVADA JUDICIALIZAÇÃO
DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
Um dos maiores entraves à ampliação
da presença da iniciativa privada no saneamento é justamente a elevada judicialização das licitações e contratos de
concessão de abastecimento de água e
esgotamento sanitário no Brasil.

GRÁFICO 15

Análise de 52 casos em
que houve a paralisação da
concorrência desde 2014

Um estudo realizado pela assessoria jurídi- Fonte: ABCON SINDCON
ca da ABCON SINDCON analisou 52 casos,
em diversos estados da União, nos quais
2
houve a paralisação da concorrência, e
identificou quais foram as causas que levaram à judicialização desses processos.
Os resultados podem ser encontrados no
Gráfico 15 e no box ao lado.
A falta de uniformização ou padronização
dos editais de licitações públicas fragiliza
a lisura desses procedimentos, que ficam
à mercê de impugnações administrativas
e/ou judiciais, prévias ou não às contratações, tendo como resultado a anulação
pelo Poder Judiciário ou pela Corte de Contas. Essas situações mantêm um ambiente
de alta insegurança jurídica, que impacta
diretamente no interesse da iniciativa privada em expandir sua presença no setor.
Segundo o levantamento, a maioria esmagadora das ocorrências é do tipo “concessão”. Em 46 municípios, os editais envolvem a licitação conjunta dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, e os demais optaram por concessões
parciais de água ou esgoto. O principal critério de julgamento das propostas, presente
em 33 casos, foi o de melhor técnica e preço.

• falta de objetividade nos critérios de
avaliação das propostas técnicas.
• obrigação de visita técnica, em discordância com a Lei 8.666 de 1993.

17

23

tiveram o procedimento retomado
e finalizado, com ou sem a efetiva
implantação da concessão do
serviço
paralisados em função de processos
judiciais ou administrativos ainda
não solucionados
intervenção municipal

Alguns exemplos
da fragilidades
dos editais

• inexistência da figura do ente regulador, conforme determina a Lei 11.445
de 2007.
• ocorrência de ilegalidade e lesão à
competitividade em razão de determinações com a capacidade de restringir o acesso de outros potenciais
licitantes, infringindo princípios da
competitividade, da busca pela proposta mais vantajosa ou o próprio interesse público.
• omissões de informação nos editais, principalmente com relação aos
aspectos técnico-econômicos ou estudos técnicos prévios, necessários à
formação das propostas comerciais.
• as contradições entre o edital e os
princípios jurídicos fundamentais
para a atuação da administração pública ao contratar com a iniciativa privada, de acordo com as normas legais
vigentes, especialmente a Lei 8.666
de 1993, no que se refere à transparência e isonomia no procedimento.
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2.4. EVOLUÇÃO DO NÚMERO
DE LICITAÇÕES E PMIS
no número de contratos assinados com a
iniciativa privada. Esse movimento foi causado pela expectativa gerada com a aprovação do novo marco legal do saneamento,
que aumentará significativamente a qualidade regulatória.

A movimentação do
mercado mostra que
o saneamento é uma
relevante oportunidade
para investimentos.
Os desafios são
regulatórios.
Quando se avalia a evolução dos contratos
de concessão e de Parcerias Público-Privadas celebrados com a iniciativa privada
nos últimos cinco anos, a conclusão é bastante óbvia: há interesse em atuar no setor.
Em 2019, houve um aumento expressivo

Na compilação realizada pela ABCON
SINDCON, nos últimos 5 anos, foram assinados 52 contratos e mais da metade deles ocorreram em municípios de até 20 mil
habitantes.
Parcerias com o setor privado foram realizadas em todas as Regiões Brasileiras, reafirmando a atuação e parceria com esse
setor como uma alternativa viável ao saneamento.

GRÁFICO 16

Análise dos 107 editais de projetos de saneamento
publicados entre 2015 e 2019
Fonte: ABCON SINDCON

46%

DOS EDITAIS DE
SANEAMENTO FORAM
PARALISADOS OU
CANCELADOS

14%

CANCELADOS

54%
32%

PARALISADOS

ENCAMINHADOS
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GRÁFICO 17

Evolução do número de contratos com a iniciativa privada em saneamento (2015-2019)
Fonte: ABCON

52

23
10

9

2015

2016

3

7

2017

2018

2019

TOTAL

GRÁFICO 18

GRÁFICO 19

Fonte: ABCON SINDCON

Fonte: ABCON SINDCON

Contratos efetivados por faixa populacional Contratos efetivados por Região
(2015-2019)
(2015-2019)
56%

ATÉ 20 MIL
HABITANTES

42%

NORTE

4%

CENTRO-OESTE

8%

ACIMA DE 200 MIL
HABITANTES

13%
17%

ENTRE 50 E 200
MIL HABITANTES

25%

SUL

19%

ENTRE 20 E 50
MIL HABITANTES

15%

NORDESTE

SUDESTE
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2.5. COMPLIANCE
Promover uma cultura de integridade robusta
entre as operações das concessões de água
e esgoto é um objetivo comum entre os grupos privados que atuam no saneamento.

GRÁFICO 20

Pesquisa sobre compliance no setor privado
Fonte: SPRIS

SUA EMPRESA POSSUI UM
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA?

25%

NÃO

tar da população, e precisam se relacionar
com o poder Executivo e o Legislativo de
cada município onde atuam.

25%

NÃO RESPONDEU

1%

Esse esforço ganha relevância à medida

SUA EMPRESA POSSUI UM HELP que essas empresas assumem comproDESK OU CANAL DE DENÚNCIAS? missos públicos com a saúde e o bem-es-

NÃO RESPONDEU

75%

1%
NÃO

75%

SIM

SIM

Além da inovação e do comprometimento, transparência, ética e foco no combate
à corrupção são algumas das diretrizes
adotadas pelas empresas associadas à
ABCON SINDCON em suas iniciativas de
compliance.
Uma série de ações têm sido realizadas tanto pelas Holdings (matriz) quanto pelas SPEs
(Sociedades de Propósito Específico – a empresa que atua diretamente no município).

SUA EMPRESA POSSUI UM
PROGRAMA DE COMPLIANCE
FORMALIZADO?

25%

25%

NÃO RESPONDEU

8%
NÃO

NA SUA EMPRESA EXISTE
MÓDULO DE COMPLIANCE EM
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO?

NÃO RESPONDEU

67%
SIM

8%
NÃO

67%
SIM

Pesquisa realizada pela ABCON SINDCON
mostra que do total de 110 concessionárias (Holdings e SPEs), 82 apresentam código de ética e 74 possuem algum programa de Compliance.
O tema é tão relevante que 82 concessionárias disponibilizam canais de denúncia
para que o corpo técnico e o público possam relatar situações antiéticas sobre as
quais tenham conhecimento.
As empresas também capacitam suas equipes dentro do Programa de Compliance: 74
empresas realizam capacitação interna por
meio de treinamentos internos ou externos.
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GRÁFICO 21

Reconhecimento externo do Programa de Compliance
Fonte: SPRIS

SUA EMPRESA POSSUI
RECONHECIMENTO EXTERNO
SOBRE A MATURIDADE DO
PROGRAMA DE COMPLIANCE
IMPLANTADO?

QUE TIPOS DE
RECONHECIMENTO EXTERNO?

10%

ISO 37001

24%

NÃO RESPONDEU

19%

57%
NÃO

5%

ISO 19600

14%

SIM

71%

CERTIFICADO
GUIA EXAME DE
COMPLIANCE

NÃO
INFORMARAM

As empresas também têm buscado reconhecimento externo sobre a maturidade do
Programa de Compliance implantado: Atualmente, 21 empresas dispõem de algum
tipo de certificação, selo, ISO etc.
O setor já dispõe de importantes ISOs,
como a ISO 37001:2017, que trata da gestão antissuborno, e a ISO 19600:2014,
que trata da gestão de compliance. A ISO
37001:2017 instaura uma cultura antissuborno dentro da empresa e cria controles
para detectar e eliminar esse tipo de conduta. A ISO 19600:2014 estabelece instrumentos que disseminam o cumprimento
das normas legais vigentes e formas de
acompanhamento para sua efetividade.
Tais ações reforçam o compromisso das
empresas por uma prestação de serviço
público transparente, ética e com qualidade.

Concessionárias privadas investem em
compliance e se qualificam
O Grupo Águas do Brasil, por exemplo, possui certificação na
norma ISO 37001:2017 (gestão antissuborno) e é atestada na
norma ISO 19600:2014 (gestão de compliance), sendo uma das
empresas pioneiras nesse modelo de certificação no Brasil. Na
avaliação do grupo, é de extrema importância que o mercado e
os fornecedores saibam que o Grupo Águas do Brasil tem uma
política efetiva de antissuborno. Auditorias anuais serão realizadas para que não haja um afrouxamento e a holding mantenha o
padrão. A norma ISO 37001 é considerada mundialmente o que
há de mais avançado em sistemas antissuborno.

Outra empresa, a Aegea, adota três pilares para o compliance:
prevenção, detecção e correção. Manuais e procedimentos de
conduta são disponibilizados e difundidos entre os colaboradores. Há canais abertos para denúncias e relatos de condutas
inadequadas. Medidas cabíveis são previstas para garantir que
a integridade seja respeitada. Todo o processo resulta em indicadores que estão sendo automatizados. Em 2020, o grupo
pretende implantar a ISO 27701, voltada ao controle do sistema
de segurança da informação. A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) também está em curso.
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3. PERFIL DO SETOR PRIVADO
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O setor privado tem um grande compromisso com a universalização dos serviços
de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. A evolução dos indicadores privados está acima da média nacional,
como se pode ver no Gráfcio 22, ao lado.

Evolução do índice de atendimento
urbano de água (p.p.)

GRÁFICO 22

Evolução das concessões
com mais de 5 anos entre
2013 e 2018 (p.p.)

Evolução do índice de atendimento
total de esgoto referido aos
municípios atendidos com água
(p.p.)

A parcela da população com coleta de es- Fonte: SNIS 2018
goto cresceu 13,3 pontos percentuais nas
concessões que têm entre 5 e 10 anos; 5,9
pontos percentuais nas concessões com
mais de 10 anos e apenas 4,6 pontos per13,3
centuais no Brasil entre 2013 e 2018.
Os resultados significativamente superiores da prestação privada mostram a conduta eficiente adotada pelos operadores,
com maior capacidade de investimentos e
resultados efetivos.

As concessionárias
privadas investiram
em 2018 R$ 232,70 por
ligação de água e esgoto
– valor 53% maior que a
média nacional de
R$ 152,26 no mesmo ano.

Evolução do índice de esgoto tratado
referido à água consumida (p.p.)

14,1

7,8

7,3
5,9
4,6

3,8
2,2
1,1
CONCESSÕES COM TEMPO
ENTRE 5 E 10 ANOS

CONCESSÕES COM TEMPO
ACIMA DE 10 ANOS

BRASIL

3.1. 25 ANOS DAS PRIMEIRAS CONCESSÕES
Limeira

Dados comparativos

Primeira concessão plena à iniciativa privada completa 25
anos e comemora resultados
Com pouco mais de 300 mil habitantes, Limeira, no interior de São Paulo, possui concessão privada de serviços de água e esgoto
há 25 anos. É o município com mais tempo
em operação nesse modelo. Os resultados
dessa continuidade de gestão fazem com
que a cidade seja considerada um modelo
para todo o país. Desde 2011, Limeira possui seus serviços universalizados.

O contrato da concessão privada BRK Ambiental Limeira vai até 2039. Comprometida com a melhoria contínua dos serviços
prestados, a concessionária já investiu
R$ 463 milhões, e novas obras estão previstas, como a duplicação da Estação de
Tratamento de Esgoto, ampliação da Estação de Tratamento de Água e adutoras, e
substituição de redes antigas.

Nº ligações de água

1995

2020

55 mil

101 mil

Cobertura de água

95%

100%

Coleta de esgoto

78%

100%

Tratamento de esgoto

2%

100%

Índice de perdas

> 40%

16% (2019)

377 l/dia

177 l/dia

Rede de água

753 km

1.199 km (2019)

Rede de esgoto

638 km

1.049 km (2019)

Consumo per capta
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GRÁFICO 23

291

Evolução do número de municípios e contratos firmados com
a iniciativa privada no saneamento
238

Fonte: SPRIS 2018

217

* A partir desta edição do PANORAMA,
deixam de ser considerados os contratos
de assistência técnica na contagem
de contratos firmados e municípios
atendidos pela iniciativa privada no setor
de saneamento básico.
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Ribeirão Preto
Exemplo de parceria, primeira concessão parcial de esgoto também comemora um
quarto de século
As primeiras concessões de saneamento à
iniciativa privada no Brasil aconteceram no
Estado de São Paulo, incluindo a pioneira
em concessão parcial de esgoto, em Ribeirão Preto. Com um quarto de século, a
parceria firmada pelo município para o esgotamento sanitário com a concessionária
privada Ambient, do grupo GS Inima Brasil,
fez com que a cidade alcançasse resultados muito expressivos na universalização
dos serviços. No último Ranking ABES da

Em 2011, a concessionária privada inovou
ao transformar o biogás, produzido a partir
do lodo gerado no processo de tratamento
Nesses 25 anos, a cidade passou de 450
do esgoto, em fonte de energia.
mil habitantes para os atuais 695 mil. Em
1995, 95% dos moradores tinham seus No ano passado, a concessionária anunefluentes domésticos coletados, mas ape- ciou um novo pacote de investimentos, de
nas 4% desse volume era tratado, de acor- R$ 138 milhões, para universalizar os servido com o SNIS.
ços diante da demanda gerada pela expansão populacional de Ribeirão Preto.
Hoje, todo esgoto doméstico coletado é
tratado utilizando-se tecnologia de ponta.
Universalização do Saneamento, por exemplo, Ribeirão Preto obteve o 20º lugar.

38

PANORAMA DA PARTICIPAÇÃO PRIVADA NO SANEAMENTO

Tabela-resumo do Quadro de Concessões por UF
Municípios
atendidos

Contratos
firmados

População
beneficiada

Alagoas

11

2

Amazonas

1

Bahia

UF

Investimentos (milhões)
Comprometido total do
contrato

Materializado em 2018

629.026

478

25

1

2.102.535

4.563

155

4

3

1.997.725

359

-

Espírito Santo

3

3

704.389

1.635

672

Goiás

4

1

407.548

951

172

Maranhão

3

2

429.052

657

51

Mato Grosso

38

38

1.469.252

4.320

203

Mato Grosso do Sul

1

1

895.982

1.964

74

Minas Gerais

20

7

2.221.713

1052

9

Pará

17

9

335.503

770

22

Paraná

1

1

150.302

1.010

49

Pernambuco

15

1

1.297.952

2.955

205

Piauí

4

4

826.152

1.337

95

Rio de Janeiro

19

13

3.692.134

7.392

270

Rio Grande do Sul

2

2

189.194

271

18

Rondônia

4

4

177.494

501

13

Santa Catarina

12

13

632.557

1.606

119

São Paulo

53

40

11.115.657

7462

269

Tocantins

79

33

1.145.696

1.555

115

291

178

30,4 milhões

40.840 milhões

2.538 milhões
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3.2. PERFIL POR PORTE DOS MUNICÍPIOS
Apresentamos a seguir alguns exemplos
de avanços obtidos com a operação das
concessões privadas em diferentes municípios e regiões do país.

GRÁFICO 24

Para efeito de classificação, agrupamos os
municípios pelo porte, começando com cidades de até 20 mil habitantes (40% do total).

Fonte: SNIS 2018 / SPRIS 2018

Municípios com participação do segmento
privado por tamanho da população

Em seguida, temos os cases de municípios
entre 20 mil e 50 mil habitantes (20% do total); entre 50 mil e 200 mil (23%) e acima de
200 mil (17%).
A cada seção, são apresentados por perfil
os respectivos gráficos de tarifas praticadas,
despesas, investimentos e cobertura, com
dados comparativos entre o desempenho
das concessões privadas e a média nacional.

17%

ACIMA DE 200
MIL HABITANTES

40%

ATÉ 20 MIL
HABITANTES

291

MUNICÍPIOS
23%

ENTRE 50 E 200
MIL HABITANTES

20%

ENTRE 20 E 50
MIL HABITANTES
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ATÉ 20 MIL HABITANTES
68,4%
DO TOTAL DE
MUNICÍPIOS DO
BRASIL

Quatro a cada dez
concessões privadas de
saneamento do Brasil
estão localizadas em
municípios de pequeno
porte

GRÁFICO 25

Distribuição dos municípios
atendidos pela iniciativa
privada em relação aos
tipos de contratos e regiões
Fonte: SPRIS 2018
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GRÁFICO 26

Média de investimento por
ligação Água+Esgoto na
faixa populacional
(R$/ligação) Fonte: SNIS 2018
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GRÁFICO 27

Tarifa média praticada na
faixa populacional (R$/m³)
Fonte: SNIS 2018

268

Média de despesa total com
os serviços por m³ faturado
na faixa populacional
(R$/m³)
Fonte: SNIS 2018
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EMPRESA
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EMPRESA
PRIVADA

GRÁFICO 28
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BRASIL

3,6

BRASIL

2,9
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GRÁFICO 29

Média dos índices de cobertura de água e esgoto na faixa populacional
Fonte: SNIS 2018
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ATÉ 20 MIL
HABITANTES

Balneário Gaivota (SC)
Metas acima do contrato e população satisfeita

40%

DOS MUNICÍPIOS COM
OPERADOR PRIVADO
DE SANEAMENTO

As operações da concessionária privada
Gaivota Saneamento (grupo Atlantis) neste
município de 10 mil habitantes começaram
em maio de 2018. Por contrato, os trabalhos se iniciaram pela melhoria no abastecimento de água. A situação da estação de
tratamento de água era precária: defasada,
estruturalmente inadequada e equipamentos com vida útil esgotada.

vas redes foram implantados. Em 2019, o
investimento em sistema e infraestrutura
atingiu R$ 1 milhão.

Outra preocupação foi garantir melhor
atendimento aos usuários. Reformas em
instalações para dar mais conforto à população que busca o centro de atendimento,
agilidade na resolução dos problemas e
manutenções preventivas foram algumas
Em dois anos, a evolução dos indicadores das providências. Nos últimos seis meses,
do serviço já demonstra um avanço consi- pesquisas comprovaram um índice de saderável. Todos os índices já estão acima tisfação de 100% da população.
das metas estipuladas: continuidade de
O balneário tem correspondido também,
abastecimento, qualidade da água, perdas
em termos de demanda de água, ao períona distribuição e falta de água prevista e
do de alta temporada, quando o município
imprevista. O número de ligações aumenquadriplica a sua população.
tou 10% no período. Mais de 10 km de no-
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Itapoá (SC)
Melhorias no sistema de abastecimento aprimoram
regularidade no fornecimento de água

Itapoá, no litoral catarinense, sofria com a
irregularidade no abastecimento de água,
principalmente na temporada de verão,
quando a população circulante na cidade
aumenta significativamente. Para combater
esse problema, a concessionária privada
Itapoá Saneamento, do grupo Iguá, modernizou e ampliou o sistema de abastecimento do município. Ao todo, foram investidos
aproximadamente R$ 15 milhões desde
2019 em melhorias operacionais que incluem ampliação dos sistemas de captação, produção, distribuição e reservação.

tas adequações e interligações em pontos
estratégicos da rede de abastecimento que
incluem a instalação de três novos pressurizadores para regularizar o fornecimento
para determinadas regiões que antes enfrentavam intermitências no período da
alta temporada, além de cerca de 9,2 km de
reforço de rede.

Todo esse esforço aperfeiçoou sensivelmente o sistema de abastecimento de
água da cidade e a população, residente e
flutuante, percebeu a diferença não apenas
na regularidade do fornecimento, mas tamA implantação de 1,1 km de novas redes bém na pressão da água.
adutoras elevou o volume de água tratada
Assim, além de melhorar a saúde e a quade 350 litros por segundo para 470 litros
lidade de vida das pessoas, a concessiopor segundo, um aumento de 35%. Outras
nária contribui com o desenvolvimento da
medidas tomadas foram a construção de
cidade, a valorização imobiliária e estimula
dois novos reservatórios e a reforma de um
o comércio local.
reservatório elevado. Além disso, foram fei-
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Palestina (SP)

Jauru (MT)

Perdas reduzidas, tecnologia de ponta e
contagem regressiva para a universalização

Esgotamento sanitário sai
do papel e vira realidade
O contrato com a concessionária privada
Águas de Jauru, do grupo Aegea, para serviços de água e esgoto na cidade, foi firmado em fevereiro de 2012. No ano anterior,
os indicadores mostravam que, mesmo
com algumas redes já implantadas, não
havia percentual de cobertura de esgoto.
Hoje, o atendimento nesse quesito chega a
76% — passou de zero a 5.307 pessoas beneficiadas com o esgotamento sanitário.
A população com abastecimento de água
atingiu 6.898 habitantes em 2018.

Com apenas 12 mil habitantes, a cidade de
Palestina, no Noroeste Paulista, é uma referência entre as concessionárias privadas
localizadas entre municípios de pequeno
porte. Este ano, com a inauguração de uma
terceira ETE, será alcançada a universalização do tratamento de esgoto no município.
A operação da ESAP (grupos Aviva Ambiental e Iguá Saneamento) tem se destacado pela eficiência desde que assumiu
os serviços, em 2007. O índice de perdas
no sistema é de apenas 17%, muito abaixo
da média nacional (38%). Outro indicador
importante é o DBO (Demanda Bioquímica
de Oxigênio), que corresponde à quantidade necessária de oxigênio para estabilizar
a matéria orgânica presente nas lagoas de
tratamento. No sistema da concessionária,

o DBO chega próximo aos níveis dos próprios córregos receptores.
A qualidade da água que chega às torneiras é garantida por um procedimento que
inclui 14 pontos de medição e laboratório
especializado da própria empresa para
análises. São aproximadamente 56 km de
rede de distribuição.
A concessionária tem como uma de suas
prioridades o investimento em tecnologia,
que proporciona soluções eficientes em infraestrutura de saneamento e também na
área comercial. Exemplo de pioneirismo foi
a adoção da metodologia NPS (Net Promoter Score), que permite resolução de problemas de forma precisa, indo ao encontro
do bom atendimento à população.

Até aqui, a pequena Jauru recebeu investimentos de R$ 1,9 milhão por parte da concessionária privada. A cidade conta em sua
operação com equipamentos modernos
para garantir a qualidade da água.
Obras como a completa reforma da Estação de Tratamento de Água e seu reservatório, bem como a reabilitação da barragem
de captação, são alguns dos sinais visíveis
da transformação promovida pela concessionária em Jauru.
Outras melhorias, em instalações, equipamentos e controles, não tão aparentes,
também são importantes para assegurar
que as comunidades tenham água tratada
de qualidade e esgotamento sanitário, em
um exemplo a ser seguido por municípios
de pequeno porte.
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São Sebastião da Grama (SP)
Gestão privada muda o cenário do saneamento na cidade

O município com pouco mais de 12 mil habitantes apresentava grandes desafios a
serem enfrentados pela concessionária privada: pouca água, racionamento recorrente,
estação de tratamento de água sucateada e
esgoto descartado no rio sem nenhum tratamento. Esse era o retrato do saneamento
em São Sebastião da Grama quando a concessão foi celebrada, em 2016.

padrões de excelência. Em outra frente, era
preciso resolver o problema do esgoto. A
construção de uma estação de tratamento
de esgoto (ETE) – moderna, eficaz e entregue antes do prazo estipulado em contrato
– foi a solução.

Atualmente, a totalidade da população é
abastecida com água potável, e o mesmo
índice de esgoto é coletado, com 97% de
De imediato, a concessionária privada tratamento. Em breve, São Sebastião da
Águas de São Sebastião da Grama, do gru- Grama será incluída no seleto grupo de cipo Terracom Saneamento / Perenge Enge- dades do Brasil que contam com universanharia, revitalizou a única estação de trata- lização dos serviços no saneamento.
mento de água (ETA) da cidade. Com isso,
a água que mal era tratada passou a ter
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ENTRE 20 MIL E 50 MIL
HABITANTES
19,7%
DO TOTAL DE
MUNICÍPIOS DO
BRASIL

Qualidade de vida e
preservação do meio
ambiente são alguns
dos benefícios diretos
do investimento em
saneamento aqui
observados

GRÁFICO 30

Distribuição dos municípios
atendidos pela iniciativa
privada em relação aos
tipos de contratos e regiões
Fonte: SPRIS 2018
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GRÁFICO 31

Média de investimento por
ligação Água+Esgoto na
faixa populacional
(R$/ligação) Fonte: SNIS 2018
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GRÁFICO 32

Tarifa média praticada na
faixa populacional (R$/m³)
Fonte: SNIS 2018
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Média de despesa total com
os serviços por m³ faturado
na faixa populacional
(R$/m³) Fonte: SNIS 2018
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GRÁFICO 33
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GRÁFICO 34

Média dos índices de cobertura de água e esgoto na faixa populacional
Fonte: SNIS 2018
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ENTRE 20
MIL E 50 MIL
HABITANTES

Jaguaruna (SC)
Litoral com garantia de abastecimento de água

20%

DOS MUNICÍPIOS COM
OPERADOR PRIVADO
DE SANEAMENTO

A concessionária privada Águas de Jaguaruna, do grupo Atlantis Saneamento, atua
no litoral do município de 22 mil habitantes
desde 2017, com contrato de concessão
parcial de água. No início das operações,
o serviço municipal atendia apenas 85 ligações. Hoje, são 4.065 ligações com acesso
a água tratada, e todos os índices do sistema de abastecimento de água na área
atendida estão acima das metas contratuais, incluindo qualidade da água, continuidade de abastecimento, perdas na distribuição e índices de falta de água previstas
e imprevistas.

O índice de satisfação dos clientes em função dos serviços prestados é de 100% nos
últimos seis meses. A taxa de acidente de
trabalho da operação é zero.
No último ano, a concessionária privada investiu quase meio milhão de reais em seus
sistemas, bem como na área de qualidade
da água, sistemas comerciais e softwares
de telemetria. Na alta temporada, a população atendida recebe um incremento de
mais 20 mil habitantes.
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Poconé (MT)
Gestão privada promove melhorias
constantes no serviço de água

A Águas de Poconé (grupo Aegea), concessionária privada parcial de água que opera
no município mato-grossense, passou a
atuar em junho de 2008, quando foi firmado o contrato de concessão.
Impressiona a série de melhorias e investimentos que a concessionária implementou
nesse ciclo à frente dos serviços de água
em Poconé, começando pela instalação e
substituição de mais de mil hidrômetros,
visando o combate à fraude e a garantia da
correta medição do consumo.
A reforma das instalações dedicadas ao
atendimento ao público, extensão e interligações de redes, novas ligações, instalação de macromedidores, melhorias tecnológicas e manutenção nas estações de
tratamento de água são algumas das realizações do período.

Uma medida importante foi a construção
de um poço tubular profundo (PTP) para
regular o abastecimento em uma região
com déficit de produção. No total, os investimentos da concessionária já alcançam
mais de R$ 7 milhões.
Além disso, no combate ao desperdício, a
concessionária realiza periodicamente diversos consertos em ramais e redes de água
danificados. Somente em um ano de concessão foram executados cerca de 432 reparos,
melhorando ainda a distribuição de água no
sistema e reduzindo o índice de perdas.
A empresa mantém um calendário de atividades voltadas para a comunidade, com
destaque para ações de conscientização
sobre saúde e conservação do meio ambiente com alunos da rede escolar.
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Paraty (RJ)
Cidade histórica atinge em dois anos a
universalização de água potável na área urbana

A cidade histórica de Paraty não contava
com abastecimento de água tratada até
poucos anos, antes da chegada da concessionária privada Águas de Paraty, do Grupo
Águas do Brasil. Além de conviver com falta d’água em algumas épocas do ano, os
habitantes – principalmente crianças – sofriam com doenças de veiculação hídrica.
A concessionária assumiu os serviços de
saneamento básico do município em abril
de 2014 e, logo nos dois primeiros anos,
ampliou o índice de água potável de 0%
para 100% na área urbana. Isso foi possível com a construção e operação das Estações de Tratamento de Água Pedra Branca
e Corisquinho.
Paraty, hoje com 353 anos, conta com
abastecimento pleno e de qualidade, inclusive na alta temporada. Segundo a Secretaria de Turismo de Paraty, o município chega
a receber 80 mil visitantes no período de
férias, isto é, duas vezes a população local.

Mesmo com o aumento do número de pessoas consumindo água na cidade e com as
fortes chuvas de verão, a empresa abastece 100% da área da concessão, com água
tratada, monitorada, potável, e com a qualidade de acordo com o padrão preconizado
pela Organização Mundial de Saúde.
Em 2020, a concessionária vai investir mais
de R$ 2 milhões na construção de novas redes, reservatórios, sistemas específicos de
bombeamento de água (boosters), estudo
de modelagem hidráulica, redução de perdas, entre outras iniciativas.
Estas ações trarão ainda mais segurança ao
sistema de abastecimento de água da cidade, colaborando para a manutenção da qualidade da água distribuída, oferecendo mais
saúde e qualidade de vida para a população.
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Santa Rita do Passa Quatro (SP)
100% de esgoto tratado

Com a inauguração de suas novas estações de tratamento de esgoto, o município
de Santa Rita do Passa Quatro, no interior
de São Paulo, passou a tratar 100% dos
seus efluentes domésticos. Em 2019, foi
posta em funcionamento a ETE Capituva,
operada pela concessionária privada Comasa, do grupo GS Inima Brasil, presente
no município de 27 mil habitantes desde
2016. Em 2020 a concessionária inaugurou
a ETE Santa Cruz da Estrela.

Com capacidade para tratar 2,9 mil m³ de
esgoto por dia, a ETE Capituva atende 44%
da população de Santa Rita do Passa Quatro. Outra estação, a ETE Marinho, responde pelo tratamento dos esgotos de 54% e
a ETE Santa Cruz da Estrela, a 2% dos moradores.

Para levar os esgotos à ETE Capituva, a
concessionária privada construiu um coletor em PVC de 1,3 mil metros de extensão,
com diâmetro de 200 mm, que liga o loteA avaliação do prefeito de Santa Rita, Le- amento do CDHU na cidade ao interceptor
andro Pilha, é de que “sem a parceria com do sistema de esgotamento sanitário da
a concessionária privada, o município não bacia do córrego Capituva. O sistema utipoderia avançar tanto”. Hoje, a cidade ocu- lizado é integrado por estação elevatória
pa uma posição de destaque como um dos de esgoto, pré-tratamento em lagoa aerada
municípios brasileiros que alcançaram a com nitrificação, decantação, desidratação
de lodo e desinfecção final do efluente,
universalização do saneamento básico.
para devolver a água limpa à natureza.
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ENTRE 50 MIL E 200 MIL
HABITANTES
9,2%
DO TOTAL DE
MUNICÍPIOS
DO BRASIL

Operações das empresas
privadas no saneamento
investem em tecnologia
e gestão

GRÁFICO 35

Distribuição dos municípios
atendidos pela iniciativa
privada em relação aos
tipos de contratos e regiões
Fonte: SPRIS 2018
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GRÁFICO 36

Média de investimento por
ligação Água+Esgoto na
faixa populacional
(R$/ligação) Fonte: SNIS 2018

53

GRÁFICO 37

Tarifa média praticada na
faixa populacional (R$/m³)
Fonte: SNIS 2018
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GRÁFICO 38

Média de despesa total com
os serviços por m³ faturado
na faixa populacional
(R$/m³) Fonte: SNIS 2018
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GRÁFICO 39

Média dos índices de cobertura de água e esgoto na faixa populacional
Fonte: SNIS 2018
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ENTRE 50
MIL E 200 MIL
HABITANTES

Araçatuba (SP)
Modelo de gestão e na lista dos melhores em saneamento

23%

DOS MUNICÍPIOS COM
OPERADOR PRIVADO
DE SANEAMENTO

Desde que assumiu em 2012 os serviços
de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de Araçatuba (hoje com
192 mil habitantes), a concessionária privada GS Inima Samar, do grupo GS Inima
Brasil, investiu R$ 81 milhões na melhoria
dos serviços de saneamento. A cidade
obteve o 30º lugar no Ranking ABES 2020
com 494,45 pontos. A nota máxima é 500.
Assim, está entre as melhores na relação
de cidades com mais de 100 mil habitantes em índices de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e resíduos sólidos.

A empresa mantém uma forte atividade
focada em educação ambiental, com projetos e ações voltadas para a população e
público interno.

Araçatuba tem se destacado no Estado
de São Paulo pela excelência dos serviços
de saneamento graças aos investimentos
em tecnologia. Este ano, a Samar inaugura
uma planta de 7 mil m² para secar o lodo
resultante do tratamento do esgoto, inédita no América Latina. Essa usina térmica
diminui o volume do lodo em 80%, impactando os custos de disposição do resíduo
A concessionária privada também é reco- em aterros sanitários, além de economizar
nhecida com o Prêmio Sustentabilidade do energia. A empresa se prepara ainda para
SINDCON. Na última edição da iniciativa, implantar uma nova estação de tratamento
em 2019, ficou em primeiro lugar na Cate- de água para reforçar o abastecimento de
goria Gestão e em segundo na categoria que mais de 50% da população de Araçatuba.
distingue os melhores projetos institucionais.
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Mirassol (SP)
Cidade alcança universalização dos
serviços de água e esgoto

Em 2019, com a inauguração de uma nova
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE),
que exigiu investimentos de aproximadamente R$ 12 milhões da concessionária
privada, Mirassol viu o índice de tratamento de esgoto na cidade passar de 80% para
100%. Com isso, o município ganhou notoriedade no cenário nacional.

lhões em melhorias nos sistemas de água
e esgoto. Outras duas ETEs já haviam sido
concluídas e estão em funcionamento desde 2010 e 2012, respectivamente.

Segundo o Ranking da Universalização do
Saneamento, da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES),
que traz um mapeamento de 1.894 muniA marca histórica é um grande avanço para cípios do Brasil, apenas 51, de pequeno e
a cidade de 56 mil habitantes no Noroeste médio portes, estão na categoria Rumo à
Paulista. Há 11 anos, não existia tratamen- Universalização. Mirassol aparece entre as
to de esgoto no município. Assumindo a oito cidades na região Noroeste Paulista
operação em 2008, a concessionária pri- em destaque na pesquisa.
vada Sanessol (grupos Aviva Ambiental e A tecnologia empregada na ETE é uma
Iguá Saneamento) construiu três sistemas das mais sofisticadas do setor, com a inpara atender à demanda do desenvolvitegração de sistema biológico, filtração
mento local, aumento da qualidade de vida
de membranas e desidratação de lodo. O
dos moradores e preservação dos recursos
efluente, oxigenado de acordo com as exinaturais. Cerca de 11,5 mil pessoas foram
gências dos órgãos ambientais, é destinabeneficiadas com o novo sistema. No total,
do ao córrego Fartura com elevado padrão
já foram investidos na cidade R$ 60 mide qualidade.
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Mogi Mirim (SP)

Uruguaiana (RS)

Cidade investe na geração de energia limpa para
operar estação de tratamento de esgoto

Exemplo de avanço no Sul
do país

Uma usina de captação de energia solar é
responsável por 35% do consumo da estação de tratamento de esgoto operada pela
concessionária privada Sesamm, do grupo
GS Inima Brasil, em Mogi Mirim. Com a inovação, a companhia se tornou a primeira
empresa brasileira de saneamento a investir nessa tecnologia para complementar o
consumo de energia de sua ETE.
Inaugurada em julho de 2019, a usina de
energia solar exigiu investimento de R$ 1,7
milhão. Sua instalação faz parte do plano
de melhoria da eficiência e da sustentabilidade dos sistemas da concessionária.
A energia solar é renovável e traz benefícios ambientais e econômicos, tais como
a redução de impactos ambientais, maior
segurança operacional devido a diversificação das fontes de energia, além da dependência da rede de distribuição de energia.

Criada em 2008 para operar os serviços de
esgoto de Mogi Mirim por 30 anos, a concessionária privada é também responsável
pela complementação da implantação do
sistema de afastamento de esgotos, implantação e operação do sistema de esgotamento sanitário do município.
O sistema é integrado por estação elevatória e estação de tratamento de esgoto, uma
rede de coletores e interceptores de aproximadamente 16 km de extensão. Atualmente, a concessionária tem capacidade para
tratar 65% de todo o esgoto gerado pela
população de Mogi Mirim. A próxima fase
de investimentos prevê a ampliação das
instalações e da rede coletora, permitindo
a universalização dos serviços de esgotamento sanitário na cidade.

Com a concessionária privada BRK Ambiental, Uruguaiana foi uma das cidades
gaúchas que mais avançaram e aplicaram
recursos no setor. Do início da concessão,
em 2011, até hoje, foram investidos em torno de R$ 145 milhões. Atualmente, o município dispõe de 98% de redes para a coleta
e estrutura para o tratamento de esgoto. A
cidade receberá R$ 65 milhões de investimento nos próximos anos, a fim de alcançar os 100% de cobertura em esgoto.
A partir da atuação da concessionária, foram observadas melhorias ambientais no
Rio Uruguai que, antes da ampliação da coleta e tratamento do esgoto, recebia diretamente mais de 90% do esgoto gerado na
cidade. Com a preservação do rio, há uma
dinamização de atividades econômicas,
como a pesqueira, que estava em declínio
e voltou a ser fonte de renda para os pescadores de Uruguaiana.
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Pará de Minas (MG)
Ações rápidas, efetivas e emergenciais marcam
a gestão privada no município
além dos mananciais locais ribeirões Paciência e Paivas, e identificar, ainda, diferentes cenários de abastecimento no período
de estiagem. Com essa medida, a empresa
tem garantido o abastecimento de toda a
cidade sem interrupções.
Conforme acordado com as autoridades, a
mineradora Vale entregará ao município um
novo ponto de captação de água, localizado no rio Pará. A previsão é de que a obra
seja entregue em 2020. A capacidade do
novo sistema de abastecimento, que será
operado pela concessionária Águas de Pará
de Minas, será de pouco mais de 1 milhão
de litros por hora, mesma vazão outorgada
para o município no Rio Paraopeba.
Ao assumir os serviços de saneamento no
município, em 2015, a concessionária privada Águas de Pará de Minas, do Grupo
Águas do Brasil, encontrou um cenário de
escassez de água e bairros que chegavam
a ficar 20 dias sem água.

Graças às ações desenvolvidas e investimentos aplicados pela concessionária, a
cidade mineira tem hoje índices em atendimento de água e esgoto tratado muito acima da realidade da maioria dos municípios
brasileiros (99,8% de abastecimento de
Em apenas 5 meses e com investimentos água e 99% de coleta e tratamento de esde cerca de R$ 40 milhões, a concessioná- goto). A concessionária executou também
ria construiu uma adutora de 28 km para a modelagem hidráulica, hoje reconhecida
captar água do Rio Paraopeba resolvendo, como uma das melhores soluções técnicas
assim, o problema crônico de falta d’agua para a gestão de sistemas de distribuição
no município, inclusive no período crítico de água, o que apoiou no alcance de um
índice de perda de água de 19,03%, número
de falta de chuvas.
abaixo da média nacional.
Em 2019, a captação de água bruta do rio
Paraopeba foi interrompida devido à contaminação de rejeito resultante do rompimento da barragem em Brumadinho. Para
manter a cidade abastecida, sem poder
operar um importante manancial para o
município, foi elaborado um plano de abastecimento emergencial, com o objetivo de
identificar captações alternativas de água,
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ACIMA DE 200 MIL HABITANTES
2,7%
DO TOTAL DE
MUNICÍPIOS
DO BRASIL

Concessionárias
privadas elevam o
saneamento como
diferencial em cidades
que se tornam
referência para o país

GRÁFICO 40

Distribuição dos municípios
atendidos pela iniciativa
privada em relação aos
tipos de contratos e regiões
Fonte: SPRIS 2018
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GRÁFICO 41

Média de investimento por
ligação Água+Esgoto na
faixa populacional
(R$/ligação) Fonte: SNIS 2018
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GRÁFICO 42

Tarifa média praticada na
faixa populacional (R$/m³)
Fonte: SNIS 2018
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Média de despesa total com
os serviços por m³ faturado
na faixa populacional
(R$/m³) Fonte: SNIS 2018
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GRÁFICO 43
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GRÁFICO 44

Média dos índices de cobertura de água e esgoto na faixa populacional
Fonte: SNIS 2018
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ACIMA DE
200 MIL
HABITANTES

Cuiabá (MT)
Capital do Mato Grosso avança com investimento que já
supera R$ 400 milhões nos últimos três anos

17%

DOS MUNICÍPIOS COM
OPERADOR PRIVADO
DE SANEAMENTO

Mais de 100 mil moradores de Cuiabá comemoraram recentemente o ingresso no
sistema de abastecimento contínuo e seguro de água. A saída da zona de abastecimento intermitente é um dos resultados mais
perceptíveis dos investimentos maciços
realizados em saneamento nos últimos 18
meses. Essa melhoria foi alcançada graças
ao aporte feito pela concessionária privada
Águas Cuiabá, do grupo Iguá Saneamento.
Desde agosto de 2017, R$ 400 milhões já
foram investidos em obras e inovações.

a empresa investiu em cada uma das unidades, modernizando e ampliando estruturas e, consequentemente, a capacidade
e a qualidade do tratamento e do serviço
prestado à comunidade. O objetivo que vem
sendo conquistado a cada etapa de obras e
entregas é o equilíbrio necessário a um saneamento sustentável para a população, em
todas as regiões da capital, e a proteção dos
mananciais que abastecem a cidade.
A comunidade cuiabana também já foi beneficiada com investimentos que aprimoraram o atendimento da distribuição de água.
Para tanto, a concessionária direcionou investimentos à modernização de estruturas
que integram os sistemas de saneamento.

A concessionária ampliou redes de abastecimento e de esgotamento sanitário, substituiu e modernizou estruturas, aperfeiçoou
sistemas de controle e adquiriu equipamentos de alta tecnologia em saneamento.
Para o esgotamento sanitário, a companhia
Tudo isso movimentando a economia local
vem conduzindo um desafiador plano de
por meio da geração de novos empregos.
ação, com um investimento já realizado suAtualmente, Cuiabá possui 12 sistemas de perior a R$ 150 milhões, o que possibilitou
abastecimento de água. Desde que assumiu alcançar 61% da cobertura de esgoto ao fim
a concessão dos serviços de saneamento, de 2019.
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Jundiaí (SP)
Cada vez mais presente nas
conquistas da comunidade
tratamento convencional da água. Foi uma
grande vitória para a cidade. Afinal, na década
de 1980, os 123 km do rio estavam totalmente comprometidos pela poluição, ao receber
efluentes industriais e domésticos com tratamento precário ou inexistente.
Hoje, Jundiaí é referência em Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), condição
que recebeu com grande contribuição dos
avanços em coleta e tratamento de esgoto.

A concessão parcial de esgoto à iniciativa privada em 1996 marcou uma nova era
para o saneamento de Jundiaí.

A CSJ também se destaca por fazer a reciclagem do lodo de esgoto há mais de 20
anos, por meio do processo de compostagem. Mensalmente, cerca de 4.500 toneladas de lodo de esgoto deixam de ser
enviados para os aterros sanitários e são
transformados em fertilizante orgânico
composto, de uso seguro na agricultura.

Outro orgulho da companhia é seu trabalho
social, realizado pela Associação Casa da
Fonte, uma associação sócio-educacional
que atua de forma permanente junto à comunidade em torno da ETEJ, com programas para crianças, adolescentes e maiores
de 18 anos, oferecendo aulas de reforço,
A CSJ construiu a primeira Estação de Tra- atividades de raciocínio, criatividade e initamento de Esgoto do município, a ETEJ, ciação a desenho, dança, jazz e ginástica
que passou a operar em 1998 e continua artística, tricô, crochê, bordado, tapeçaria,
até hoje recebendo cerca de 99% do esgoto tear, biscuit, bijuteria, corte e costura procoletado na cidade. Atualmente, 100% do fissional, cabeleireiro, pedicure e manicure.
Além desses cursos, mantém parcerias
esgoto enviado à ETE é tratado.
com as escolas do bairro para ajudar na
Em 2017, o rio Jundiaí foi reclassificado como manutenção de projetos pedagógicos.
classe 3, o que significa voltar a ser considerado próprio para abastecimento humano após
Com a entrada em atividade da Companhia
de Saneamento de Jundiaí (CSJ), do grupo
Trail Infraestrutura, a cidade dava o passo
definitivo para se tornar uma referência na
recuperação de mananciais e universalização dos serviços de esgotamento sanitário.

62

PANORAMA DA PARTICIPAÇÃO PRIVADA NO SANEAMENTO

Maceió (AL)
Com nova estação, tratamento de esgoto da capital
alagoana avança

A região conhecida como Alta Maceió recebeu em novembro o maior investimento
em esgotamento sanitário da capital alagoana nos últimos anos, graças à PPP entre
a concessionária privada Sanama, do grupo
GS Inima Brasil, e a companhia pública de
saneamento estadual. Com a nova estação
de tratamento de esgoto Benedito Bentes,
cerca de 350 mil pessoas serão beneficiadas. A inauguração da ETE faz parte de um
plano de investimento de R$ 160 milhões, e
foi prestigiada pelo governador Renan Filho.
A nova ETE tem capacidade para tratar até
360 litros de esgoto por segundo. Todo o
volume ao final do processo de tratamento
é devolvido à natureza, sem causar impacto ambiental.
A concessionária privada construiu e vai
operar a ETE por 30 anos. Além do avanço

em saúde e qualidade de vida da população, há também que se destacar a inovação em tecnologia. As instalações usam
uma moderna solução para tratar os esgotos e devolvê-los à natureza em forma de
água limpa.
Inédita no país, a tecnologia de alta performance melhora o tratamento biológico dos
efluentes e traz uma redução do consumo de
energia em 30%, comparada à utilizada em
ETEs convencionais, ocupando área muito
menor (50%). Ela produz efluentes de ótima
qualidade, próprios para serem usados como
água de reuso para fins operacionais.
Outra vantagem para o meio ambiente e a
população: o processo utilizado na operação
é totalmente aeróbico e não exala odores.
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Campo Grande (MS)
Índices de destaque entre as capitais e canal direto com a
comunidade são os diferenciais

cessionária assumiu a gestão do saneamento, o índice de perdas na cidade chegava a 56%.
Campo Grande lidera o ranking de novas
ligações de água sobre ligações faltantes
realizadas entre 2017 e 2018, atingindo
também 100%. O indicador é referente ao
número de ligações atendidas para se atingir a universalização do serviço.

A Águas Guariroba, do grupo Aegea, é a
concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto de Campo Grande.
Faz desde a captação, tratamento e distribuição de água, até a coleta, transporte e
tratamento final de esgoto. Começou a atuar em 2000, por meio de contrato de concessão com a Prefeitura Municipal. Nesse
período, investiu mais de R$ 1 bilhão em
saneamento, transformando as condições
de vida dos moradores com mais saúde,
bem-estar, desenvolvimento e respeito ao
meio ambiente.

O avanço no acesso ao saneamento básico contribuiu para a melhoria da qualidade
de vida da população. Enquanto a cidade
avançou em rede de coleta e tratamento de
esgoto, os índices de internações por doenças diarreicas diminuíram bruscamente. A
redução chegou a 91% entre 2003 e 2015.
A atuação da concessionária vai muito
além dos serviços de água e esgoto, com
programas e ações que promovem mais
saúde, bem-estar e desenvolvimento para
a população. As atividades estão apoiadas
nos pilares de cidadania, meio ambiente e
educação, com foco em conscientização
para que as pessoas possam viver melhor
em uma cidade cada vez mais sustentável.

A concessionária tem um canal de comunicação direto com a comunidade. O Programa Afluentes realiza reuniões com líderes
A cobertura de água na capital sul-mato- comunitários, palestras, visitas nas unidagrossense é de 99,9%, enquanto a cobertura des da empresa e atendimentos nos bairde esgoto supera os 80%; a totalidade do es- ros. São 495 líderes comunitários cadastragoto coletado é tratada em duas estações. dos. Com a tarifa social, a concessionária
atua para garantir o acesso de todos à água
A cidade é a capital com o menor índice de e ao esgoto tratado. Oferece benefício de
perdas de água no País: 19%, conforme o 50% no valor da tarifa para quem tem renda
último Ranking do Saneamento divulgado familiar inferior a um salário mínimo e cumpelo Instituto Trata Brasil. Quando a con- pre os requisitos do programa.
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3.3. PERFIL POR TIPO DE CONTRATO
A iniciativa privada participa do setor de serviços básicos de água e esgotamento sanitário de acordo com diferentes modelos:

GRÁFICO 45

Modalidades de contratos
privado

Concessões plenas ou parciais: as con- com o segmento
cessões são contratos pelos quais o poder Fonte: SPRIS 2018
concedente (autoridades municipais e/ou
estaduais) transfere para o contratado (a
empresa concessionária) toda a operação
e manutenção do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem
como a responsabilidade de realizar os
investimentos necessários por determinado período (contratos longos), durante o
qual a concessionária será remunerada por
meio da cobrança de tarifas aos usuários.
O poder público define regras sobre a qualidade dos serviços e a composição das tarifas, ficando a cargo de uma agência reguladora a fiscalização sobre a aplicação dos
termos estabelecidos pelo contrato.
As concessões plenas incluem tanto o
serviço de água quanto o de esgotamento
sanitário. Concessões parciais podem ser
adotadas apenas para um ou outro entre
esses serviços (água ou esgoto).
As concessões, plenas ou parciais, podem
ser municipais (atendem um único municípios) ou microrregionais/regionais (atendem mais de um município).
Há concessões plenas e parciais, municipais e microrregionais/regionais, em quase
todos os estados do Brasil.
PPPs: preveem aporte de recursos pela administração pública, seja em adição à tarifa

3%

OUTROS

59%

CONCESSÃO
PLENA

8%

PPPS

178

CONTRATOS
30%

CONCESSÃO
PARCIAL

fere alguns de seus encargos a terceiros
(empresa subdelegatária). A transferência
pode ocorrer, inclusive, nos moldes de uma
PPP. Pressupõe licitação. A empresa vendedora do certame licitatório assume toHá importantes PPPs de saneamento em
dos os direitos e obrigações da subconceoperação nos estados de Pernambuco,
dente dentro dos limites da subconcessão.
Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Bahia.
Há subdelegações de saneamento à iniciativa privada em operação nos estados de
Subdelegações: ou subconcessões, são
Goiás e Piauí.
modelos previstos pela Lei 8.987 de 1995
(Lei das Concessões), pelos quais o prestador de serviços de saneamento trans-

paga pelo usuário (concessão patrocinada), seja no modelo de concessão administrativa por serviços prestados, direta
ou indiretamente, ao poder público.
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CONCESSÕES MUNICIPAIS
População Total Atendida

Investimento comprometido
Total do Contrato

Investimento materializado
em 2018

13,8 milhões

R$ 24,8 bilhões

R$ 1,1 bilhão

GRÁFICO 46

Concessões municipais por tipo de contrato com o
operador privado
Fonte: SPRIS 2018
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GRÁFICO 47

Índices de cobertura das concessões plenas (%)
Fonte: SPRIS 2018
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Niterói (RJ)
Uma referência nacional em saneamento

Em um estado com grandes demandas de
saneamento, Niterói se tornou referência,
após 20 anos de concessão dos serviços
de água e esgoto à iniciativa privada. Responsável pelo saneamento básico no município, a concessionária privada Águas de
Niterói, do Grupo Águas do Brasil, abastece
100% da população com água tratada e
de qualidade e 95% do esgoto é coletado
e tratado, índice que antes chegava a apenas 35% no município. Desde 1999, quando
assumiu os serviços, a empresa já investiu
mais de R$ 700 milhões.

de automação moderno, o CCO conta com
unidades de bombeamento, reservatórios e
válvulas que são monitoradas à distância e
em tempo real, garantindo ainda mais agilidade e segurança para todo o sistema de
abastecimento de água da cidade.

Em relação à cobertura de esgoto, Niterói
conta com nove ETEs, atingindo uma importante marca no estado. Em 2019, foi
implantada a nona estação, a do Sapê, e
inaugurada a obra de ampliação e modernização da estação de Camboinhas. Para
avançar ainda mais no tratamento de esA concessionária realizou, nos últimos goto, a concessionária está implantando o
anos, outros investimentos importantes na sistema de infraestrutura do esgoto sanitácidade. Todo o sistema de distribuição de rio da região do Badu, que levará a cidade
água é monitorado e controlado através do rumo à universalização do saneamento.
Centro de Controle Operacional (CCO), que
funciona 24 horas por dia. Com o sistema
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CONCESSÕES REGIONAIS
OU MICRORREGIONAIS
População Total Atendida

Investimento comprometido
Total do Contrato

Investimento materializado
em 2018

2 milhões

R$ 4,1 bilhões

R$ 285 milhões

GRÁFICO 48

Concessões regionais ou microrregionais por tipo de
contrato com o operador privado
Fonte: SPRIS 2018
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GRÁFICO 49

Índices de cobertura das concessões plenas (%)
Fonte: SPRIS 2018
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Juturnaíba (RJ)
Modelo de governança em
consórcio de municípios
Antes da chegada da concessionária privada Águas de Juturnaíba, do Grupo Águas
do Brasil, as cidades que fazem parte do
consórcio – Araruama, Saquarema e Silva
Jardim, no estado do Rio de Janeiro – tinham menos de 1% de esgoto tratado. A
Lagoa de Araruama se encontrava poluída
e com alta proliferação de algas.
Hoje, após 22 anos de serviços, 73% da população recebe tratamento de esgoto. Com
a ampliação do tratamento e ações de limpeza da laguna, o ecossistema está sendo
revitalizado, propiciando o retorno das atividades pesqueiras, esportivas e turísticas
da região.
Do ponto de vista de governança, a coexistência dos três municípios sob a regulação
da Agenersa, do Comitê da Bacia Hidrográfica Lagos São João e do Consórcio Intermunicipal Lagos São João tem se mostrado
bastante eficaz, sendo um exemplo positivo
para o país com relação à prestação regionalizada de serviços de saneamento.
A população fixa dos três municípios é de
239 mil habitantes, aumentando substancialmente em períodos de alta temporada.
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Tocantins
Cobertura acima da média nacional avança para o interior

A concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em 47 cidades
tocantinenses é uma empresa privada, a
Saneatins (grupo BRK Ambiental), que opera 33 Estações de Tratamento de Água e
177 Unidades de Tratamento Simplificado
(UTS) para tratar mais de 18 milhões de litros de água por dia. Todos as áreas urbanas dos municípios atendidos têm 99,99%
de atendimento com água tratada.
Em 17 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), são tratados 4 milhões de litros
de esgoto. No Tocantins, 100% do esgoto
coletado, por mais de 2 mil km de redes, é
tratado antes da destinação final.
Palmas, a capital tocantinense, tem cobertura com coleta de esgoto superior a 90%
dos imóveis, fazendo com que a cidade já
tenha atingido a universalização do serviço.

Os investimentos, de mais de R$ 1 bilhão,
para ampliar a cobertura com o serviço,
são direcionados a fazer com que outras
cidades tocantinenses acompanhem essa
meta. É o caso de Colinas do Tocantins,
município com 35 mil habitantes na região
central do Estado.
Desde que o serviço de saneamento na cidade passou a ser operado pela iniciativa
privada, em 2012, o índice de atendimento
saiu de cerca de 21% para os atuais 60%.
Lá, a companhia está investindo R$ 4,8 milhões para implantar mais de 30 mil metros
de rede coletora e universalizar, ainda neste ano, a coleta de esgoto no município.
A Saneatins também opera em municípios
do sudoeste do Pará, onde a iniciativa privada alcança resultados que merecem
destaque. Em São Geraldo do Araguaia,
100% dos moradores têm água tratada e
cerca de 40% possuem acesso à rede coletora de esgoto, serviço que beneficia mais
de 6 mil moradores, o que faz do município
o melhor colocado no Estado quanto à coleta de esgoto.
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SUBDELEGAÇÃO
Goiás
Investimento bilionário em quatro municípios

(ETE). Além disso, trabalha para ampliar as
estruturas já existentes nos municípios.
Entre 2017 e 2019, a empresa investiu mais
de R$ 300 milhões no sistema de esgoto
das quatro cidades. O município de Jataí,
com 98 mil habitantes, já teve seu saneamento universalizado em 2019, sendo o primeiro dos quatro municípios operados pela
subdelegação no Estado a ser entregue à
população e é a primeira cidade do estado
a universalizar o acesso à coleta de esgoto.

Em Goiás, a empresa privada BRK Ambiental é subdelegatária da companhia estadual Saneago para a operação e manutenção
dos serviços de esgotamento sanitário das
cidades de Aparecida de Goiânia, Jataí, Rio
Verde e Trindade. A meta da operação é a
universalização do sistema destes municípios por meio da coleta de pelo menos 90%
dos esgotos e seu tratamento integral.

Até o final do contrato, de 28 anos, a subdelegação à iniciativa privada beneficiará 1 milhão
de pessoas, garantindo mais saúde e qualidade de vida para a população. Foram gerados
410 empregos diretos com a operação.

A presença da subdelegatária contribui
para transformar a qualidade de vida dos
habitantes e impulsionar o desenvolvimento da região. Em Trindade, onde é realizada
a tradicional Romaria do Divino Pai Eterno,
com mais de 2 milhões de fiéis, a empresa
promove todos os anos um intenso trabaPara isso, a empresa está investindo apro- lho de manutenção preventiva das redes de
ximadamente R$ 1 bilhão na construção de esgoto, a fim de receber os visitantes com
2,7 mil km de coletores, 100 km de intercep- segurança e conforto.
tores, 15 novas estações elevatórias e oito
novas estações de tratamento de esgoto
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PPPs
População Total Atendida

Investimento comprometido
Total do Contrato

Investimento materializado
em 2018

13,7 milhões

R$ 10,6 bilhões

R$ 934 milhões

GRÁFICO 50

PPPs por tipo de contrato com o operador privado
Fonte: SPRIS 2018
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Agreste (AL)
Mais água para quem
precisa
A ampliação em 39% da quantidade de
água fornecida para a população do agreste alagoano foi a última conquista da PPP,
um investimento de aproximadamente
R$ 800 mil, realizado pela Companhia de
Saneamento de Alagoas (Casal) e pela
operadora privada Agreste Saneamento, do
grupo Iguá Saneamento, a fim de atender
ao aumento da demanda da população de
Arapiraca e região.

4
ÁGUA

principalmente os moradores da parte alta
de Arapiraca, Craíbas, Coité do Nóia e Igaci,
além de fornecer água bruta para a Mineração Vale Verde.
Desde 2017, com a redução do nível de água
no Rio São Francisco, foram necessárias
adequações de operação para atender o consumo da população. O novo arranjo contribui
para a geração de mais desenvolvimento e
oportunidades para a população, e é mais
um passo para o aumento da produção de
água tratada e de qualidade na região.

A PPP atua desde 2012 e tem como objetivo universalizar o acesso da população à
A substituição dos conjuntos de moto- água de qualidade e assegurar melhorias
-bombas flutuantes existentes aumentou a nos sistemas de abastecimento de dez muvazão da água em cerca de 39%, levando nicípios do agreste alagoano, beneficiando
o fornecimento de 920.000 litros/h para mais de 230 mil habitantes.
1.500.000 litros/h. A ampliação beneficia

BRASIL 2020 - TEMPO DE AVANÇAR

71

Piracicaba (SP)
No topo da lista das melhores em tratamento de esgoto

A Águas do Mirante (grupo Aegea), PPP de
esgoto que opera em Piracicaba (SP), começou suas atividades em 2012, quando
apenas 36% do esgoto da cidade era coletado. No segundo semestre de 2014, o município já contava com 100% de tratamento
do esgoto coletado. No último ranking divulgado pelo Instituto Trata Brasil, Piracicaba ocupa o 6º lugar. No quesito “População
com coleta de esgotos”, a cidade foi a melhor entre todas as avaliadas.
Os investimentos prosseguiram após 2014,
e atingiram um acumulado de R$ 400 milhões em sete anos. O número de ligações
de esgoto passou de 119 mil, em 2012,
para 141.274 (janeiro de 2020).
A PPP é reconhecida por suas ações socioambientais, tendo recebido vários prêmios
e distinções, graças a vários projetos que

fomentam a participação e a interação da
população. Um desses exemplos é o programa Afluentes, realizado em parceria com
as lideranças comunitárias e a rede socioassistencial, assim como o programa de
visitas à Estação de Tratamento de Esgoto
e o espaço dedicado às boas práticas ambientais, que inclui atividades de produção,
plantio e cultivo de sementes e mudas.
A área de responsabilidade social atua de
forma a conceder meios para que as comunidades se desenvolvam tanto nos aspectos sociais e econômicos, como nos
aspectos ambientais.
O relacionamento com partes interessadas
está pautado na sustentabilidade e norteado
por princípios de ética e transparência com
seus diversos públicos de interesse. A relação visa o empoderamento das comunidades, por meio de projetos e ações que priorizam um canal de comunicação com seu
entorno e que possa, assim, ouvir críticas e
sugestões que venham potencializar a contribuição para o desenvolvimento sustentável.
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4.1. TARIFA
Tarifa Justa é fundamental para levar o serviço
a quem não tem saneamento
“Somente o que é raro
é valioso, e a água, que
é a melhor de todas as
coisas, (...) é também a
mais barata.”
Eutidemo
(Platão, 384 a.C.)

um amplo conjunto de serviços. Essas atividades cotidianas envolvem uma série de
processos industriais, os quais precisam
ser adequadamente remunerados para serem realizados com qualidade.

O abastecimento de água não é um processo simples. A água tem se tornado um
bem cada vez mais escasso. Comparada à
eletricidade, por exemplo, a água é relativamente cara para transportar, mas relativaO debate sobre a expansão dos serviços de mente barata para armazenar. Portanto, a
saneamento no Brasil passa irremediavel- estratégia para evitar a escassez assume
mente pela compreensão do papel da Ta- uma forma diferente com a água em relarifa Justa como princípio da viabilidade da ção àquela adotada na eletricidade.
universalização.
O fornecimento de energia é feito por meio
Assim, é preciso discutir a estrutura e valor
das tarifas de água e esgoto de forma racional e bem embasada, pois elas são instrumentos fundamentais para a alta qualidade na prestação dos serviços.

Por que o serviço de
distribuição de água
é cobrado?

do Sistema Interligado Nacional, que abarca a produção e transmissão de energia
elétrica do Brasil contemplando a geração
hidro-termo-eólico de grande porte. Com a
água, não há uma rede de transporte comparável interconectada e não poderá haver,
pois o custo de transporte de água a longas distâncias é proibitivo.

Receber água de qualidade em nossas
casas demanda investimentos pesados e
Crucial para nossa sobrevivência, a água custos de operação e manutenção dos sisé um bem disponibilizado pela natureza. temas importantes.
Mas a água encontrada na natureza deve Além do abastecimento de água, há tampercorrer um longo caminho até chegar bém uma série de processos necessários
para o consumo humano. Acordar todos os para a coleta e tratamento do esgoto que
dias, abrir a torneira, tomar um banho, es- geramos. A falta de coleta e tratamento
covar os dentes e preparar um café requer adequados de esgoto gera relevantes im-

pactos à nossa saúde e ao meio ambiente,
poluindo rios e disseminando doenças.
Uma companhia de saneamento precisa
gerenciar uma série de custos envolvidos
no abastecimento de água com a captação, adução (transporte de água bruta
do manancial), estação de tratamento de
água, rede de distribuição, monitoramento
e análise contínua da qualidade da agua,
manutenção eletromecânica de todo sistema de abastecimento (bombas, válvulas,
equipamentos etc.), ligação predial, medição e faturamento. Já a formação dos custos de esgotamento sanitário envolve a ligação predial, a coleta de esgoto, instalação e
manutenção de interceptores (canalizações
destinadas a interceptar e receber o fluxo
de esgoto), estações de bombeamento, estações de tratamento do esgoto, instalação
e manutenção dos emissários (tubulação
utilizada para lançamento de esgotos sanitários à bacia hidrográfica), lançamentos
dos efluentes, análise e monitoramento
contínuo da qualidade do efluente lançado,
manutenção eletromecânica de todo sistema de esgotamento sanitário (bombas,
válvulas, equipamentos etc), destino dos
lodos tratados (aterro sanitário exclusivo,
utilização agrícola, secagem térmica, entre
outros) e o faturamento comercial. Uma
versão simplificada desse ciclo pode ser encontrada na página ao lado.
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O ciclo do saneamento
RESERVATÓRIO

REPRESA

FILTRAGEM

DISTRIBUIÇÃO

CAPTAÇÃO
DECANTAÇÃO

CONSUMO

COLETA
DE ESGOTO

EMISSÃO
TRATAMENTO
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O setor de saneamento apresenta uma
composição de custos peculiar. Custos fi- GRÁFICO 51
xos representam entre 60 e 70% dos custos Participação das despesas com energia elétrica, produtos
totais do sistema (custos de capacidade
instalada, administrativos e comerciais). químicos e pessoal entre as companhias de saneamento (%)
Custos variáveis são proporcionais ao nível Fonte: SNIS 2018
Despesa com pessoal
de produção e majoritariamente associados ao consumo de produtos químicos e
Despesa com produtos químicos
de energia elétrica.
Dados de operações no Brasil mostram
que os custos com consumo de produtos
químicos e de energia elétrica podem ultrapassar 25% das despesas de exploração
do setor, dependendo da região brasileira.
No Gráfico 51, ao lado, é mostrada a participação destas despesas nas despesas de
exploração. Além das citadas, as despesas
com pessoal e serviços de terceiros são
significativamente expressivas, em torno
de 60% a 65% do total.
Isso significa que o custo marginal do setor,
ou seja, o custo adicional ao se atender uma
unidade consumidora adicional, é basicamente constante ao longo do tempo, já que
os custos variáveis (como o consumo de
produtos químicos e a despesa com energia
elétrica) são extremamente elevados.

Despesa com energia elétrica
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Uma tarifa, múltiplas
aplicações

Essa característica exige uma série de
ações de eficiência por parte das companhias para que a tarifa remunere a atividaAlém da remuneração dos custos do setor,
de e possa ser convertida em expansão
a tarifa é primordial para a manutenção da
dos serviços.
qualidade e para a expansão dos serviços.
A simples busca pela menor tarifa pode
A pior tarifa é aquela
gerar resultados indesejados do ponto de
que não traz retorno
vista de qualidade e do ritmo da universalização dos serviços de água e esgoto. O
em termos de serviço,
qualidade e saúde para a paradoxo que se coloca é: se reduzimos a
tarifa de quem já tem o serviço, atrasamos
população.
o atendimento de quem ainda não tem. Em
geral, quem já é atendido está em bairros

mais nobres, representam as classes alta
e média, enquanto quem não tem o serviço
está nas periferias. Nesse debate, a perspectiva de justiça social é importante.
Podemos também associar a tarifa à qualidade do serviço prestado. Nos critérios
analisados da qualidade da água, na tabela
ao lado, é possível observar que as concessionárias privadas apresentam indicadores
melhores do que a média nacional. Claro
que não se pode perder de vista o fato de
que ineficiências nas operadoras não contribuem para um bom serviço e ainda pressionam as tarifas.
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Qualidade da água
Critério

Incidência das
análises de
coliformes totais fora
do padrão (%)

Incidência das
análises de cloro
residual fora do
padrão (%)

Incidência das
análises de turbidez
fora do padrão (%)

Regional

1,67

1,36

15,61

Privada

1,29

0,85

0,57

Nacional

2,14

1,50

11,06

Afinal, qual o valor
da tarifa para se
obter resultados
positivos?
Um dos grandes mitos sobre a prestação
de serviços de água e esgoto está na ideia
de que empresas privadas cobrariam mais
por seus serviços.

Fonte: SNIS

Os dados recentes mostram que, na média, a tarifa das concessionárias privadas
tem sido inferior à média das companhias
estaduais, que atendem a cerca de 73% do
mercado.
Entretanto, a análise mais correta a ser feita é o cruzamento entre as tarifas médias
praticadas e os investimentos por ligação

GRÁFICO 52

Histórico da tarifa média praticada (R$/m³)
Fonte: SNIS
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GRÁFICO 53

Histórico da média de investimento por ligação de água e esgoto (R$/lig)
Fonte: SNIS
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de água e esgoto realizados. Esses indicadores têm grande potencial de avaliar a eficiência dos operadores (Gráficos 52 e 53).

GRÁFICO 54

Participação de alguns serviços no orçamento familiar (%)

É importante destacar que as tarifas de Fonte: IBGE
água e esgoto comprometem menos o orça14,1
mento das famílias brasileiras do que outros
serviços públicos como o transporte, energia
elétrica e telecomunicações (Gráfico 54).
Ao longo do tempo, é possível observar que
tanto a água quanto o esgoto não têm se
tornado mais caros do que outros serviços
de infraestrutura, como a energia elétrica
(Gráfico 55).

O crescimento na tarifa
média de água praticada
pelas concessionárias
privadas entre 2014 e
2018, por exemplo, foi
menor do que o aumento
de itens da cesta básica
como o pão francês e o
macarrão.
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GRÁFICO 55

Crescimento do preço e tarifa de alguns itens essenciais
Aumento acumulado (%) 2014-2018

30%

30%

TELECOMUNICAÇÕES

IPCA

Outro mito associado às concessionárias
privadas está na premissa de que sua atu- GRÁFICO 56
ação é mais bem-sucedida em municípios Tarifa média praticada pelas
maiores. O que pode ser observado é a inporte de município (R$/m³)
cidência de tarifas médias mais baixas em
Fonte: SNIS 2018
municípios menores.
Esses dados mostram que é possível tornar municípios menores economicamente
viáveis sem a implementação de tarifas
inexequíveis.
Contudo, é importante destacar que tarifas
médias omitem uma série de características relevantes acerca de sua composição
e que são primordiais para a compreensão
de seu valor.
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Como a tarifa é cobrada?
As tarifas devem viabilizar a universalização do serviço, de modo a não serem impeditivas para as classes mais vulneráveis,
mas, ao mesmo tempo, precisam tornar
as atividades da concessionária viáveis
econômica e financeiramente e, também,
devem considerar a proporcionalidade do
ônus que cada usuário impõe ao sistema.
A definição da tarifa envolve uma série de
análises dos investimentos, expansão da
prestação dos serviços e subsídios. Sua
negociação ocorre entre o poder concedente, os entes reguladores e o prestador
de serviços.
A Lei 11.445 de 2007, que regulamenta o
saneamento, prevê no Art. 29 que a sustentabilidade econômico-financeira dos contratos deve ser assegurada, preferencialmente,
por tarifas. E explicita, no Art. 22, Inciso IV,
que o regulador deve considerar mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos
serviços e permitam a apropriação social
dos ganhos de produtividade.
Uma das formas de otimizar os resultados
econômicos e financeiros é a segmentação dos clientes por categorias de usuários e padrões de consumo, que geram diferentes custos e sinalizam a capacidade
de subsídio cruzado do sistema. A estrutura tarifária também é composta por blocos
crescentes, ou seja, quanto maior o consumo, maior é o valor pago por m³ de água.
A segmentação dos consumidores normalmente ocorre entre consumidores residenciais de baixa renda, consumidores residenciais, industriais, comerciais, entre outros. A

estrutura tarifária considera essa composição para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema com foco na universalização dos serviços e nas transferências de
recursos da população de maior renda para
a população carente (subsídios cruzados).

residenciais, bem como os usuários de
centros urbanos maiores dispõem de uma
maior capacidade de pagamento do que os
moradores de áreas carentes. Assim, os
grandes consumidores e os setores industriais e comerciais tendem a garantir a viabilidade dos serviços, possibilitando atenA maior parte da receita da companhia de
dimento aos consumidores residenciais e
saneamento é oriunda dos consumidores
de baixa renda.
residenciais, tendo em vista a quantidade
de unidades consumidoras desse tipo de Quando grandes consumidores como shopsegmento. Em linhas gerais, as tarifas dos ping centers, indústrias, hospitais e outros
consumidores não residenciais são ne- saem do sistema por conta da implantação
gociadas caso a caso e tendem a ser su- de sistemas próprios de abastecimento de
periores. Em termos práticos, os grandes água durante a vigência de um contrato
consumidores residenciais, os consumi- de concessão, o equilíbrio desse contrato
dores industriais e comerciais contribuem é prejudicado, as tarifas residenciais são
na viabilidade dos serviços, possibilitando pressionadas para aumentar e o objetivo de
que tarifas das populações mais carentes universalização deve ser remodelado.
se mantenham em patamares compatíveis
com sua disponibilidade de renda. Esse é
um dos principais motivos, além da questão sanitária, para que a conexão dos grandes usuários às redes disponibilizadas pelos operadores seja obrigatória.
Os subsídios cruzados dentro das operações, de forma objetiva, buscam garantir
que aqueles que possam pagar mais subsidiem os menos favorecidos. No Brasil,
eles normalmente ocorrem entre tipos de
consumidores, faixas de consumo, faixas
de renda e localização.
A ideia por trás desse mecanismo é a de
que os grandes clientes residenciais, os
consumidores industriais e comerciais
apresentam maior capacidade de pagamento do que a média dos consumidores
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Como a tarifa é
calculada?
As tarifas podem ser calculadas com
base no custo médio, marginal ou incremental de longo prazo. A modelagem
é definida em contrato e regulada pela
agência reguladora responsável.
Custo médio: rateio simples dos custos.
Induz à ineficiência, já que até os desperdícios são rateados de forma igualitária entre todos os consumidores, e
não considera os diferentes níveis de
ônus que os usuários geram ao sistema.
Custo marginal: considera apenas o custo de operação e manutenção adicional.
Em termos práticos, a tarifa estaria associada à ociosidade do sistema. Com a
saturação do sistema, o custo marginal
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se torna elevado por conta da necessidade de instalação de novas estruturas
e sua aplicabilidade se torna questionável já que não há clareza sobre quais
consumidores devem arcar com os novos custos.
Custo incremental médio de longo prazo:
baseado no custo médio da expansão
do sistema somado ao custo médio de
operação associado ao respectivo aumento de produção. Inclui o custo da
disponibilidade permanente do serviço e
pode constituir um referencial de tarifa. O
método diferencia os custos de fornecimento dos serviços para grupos de consumidores com características de consumo semelhantes, transferindo para cada
grupo de consumidores um ônus tarifário
proporcional ao respectivo custo.

Quando as tarifas são ajustadas?
Os contratos de concessão de saneamento
duram cerca de 30 anos. Ao longo desse
período, a prestação dos serviços de água
e esgoto passará por uma série de ciclos
de desenvolvimento. Inflação, aumento
populacional, variação de renda, crises hídricas – e tantos outros aspectos que não
podem ser previstos – afetam os custos de
fornecimento do setor e tornam impossível
prever qual tarifa será adequada ao longo
de décadas.

ria, a fim de estimular o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços prestados.

Assim, os contratos preveem a adoção do
reajuste e da revisão tarifária com o intuito
de garantir uma tarifa justa, tanto para os
consumidores, quanto para a concessioná-

Revisão tarifária: é um instrumento de estímulo à eficiência que propõe corrigir desvios ocorridos no reajuste tarifário, quando
o índice adotado não é compatível com a

Os reajustes e revisões são regulados pela
agência reguladora responsável.
Reajuste tarifário: previsto em contrato,
tem como objetivo atualizar monetariamente a estrutura das receitas. Ocorre com
periodicidade definida (anual, por exemplo)
e pode estar associado a um índice pré-estabelecido (IPCA, IGP etc.).
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variação dos custos de insumos do setor.
A revisão pode ser ordinária e extraordinária (quando fatores externos não previstos
afetam o equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos e precisam ser avaliados
dentro da estrutura tarifária. Escassez hídrica e catástrofes ambientais são alguns
exemplos desses fatores).
A análise aqui exposta mostra que a tarifa
é crucial na manutenção da qualidade do
saneamento e na expansão desses serviços, e que é possível dispor de papel distributivo de forma economicamente e financeiramente viável.
O grande fator-chave está na construção
robusta e clara dos contratos, com informações realistas acerca da população que
será atendida, e na construção de uma estrutura tarifária racional.

Tarifa Social
A tarifa social é um importante instrumento previsto em lei que busca proteger as populações mais carentes e com
baixa capacidade de pagamentos pelos serviços de água e esgoto. Ela tem
como objetivo corrigir distorções distributivas e internalizar um critério de justiça no acesso ao abastecimento de água
e coleta de esgoto.
A implementação desse benefício depende de regulamentação específica
pela agência reguladora responsável,
que irá estabelecer os critérios de acesso, o que independe da característica da
companhia de saneamento, se privada
ou não.

Normalmente, os critérios para acesso
ao benefício envolvem a renda familiar,
tamanho da residência, consumo de
água e se a família é participante de
algum programa social, como o Bolsa
Família.
A tarifa social é respeitada pelas concessionárias privadas em todos os
municípios em que há algum tipo de regulamentação acerca de sua implementação.
Em cerca de 70% dos municípios com
prestadores de serviço privado, há tarifa
social, totalizando mais de 110 mil residências beneficiadas. A maior concentração está na região Norte, com quase
60 mil residências contempladas.

Municípios com tarifa social – Concessionárias privadas
Região

Municípios com
tarifa social

Municípios sem
tarifa social

Total de
municípios
atendidos

% Municípios com Residências
Tarifa Social
contempladas

% Participação
das residências
contempladas

Norte

74

3

77

96%

60.811

48%

Nordeste

4

0

4

100%

17.489

14%

Sudeste

37

13

50

74%

33.907

27%

Sul

9

3

12

75%

3.257

3%

Centro-Oeste

8

27

35

23%

11.487

9%

Total

132

46

178

74%

126.951

100%

Fonte: SNIS 2018
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4.2. REMUNICIPALIZAÇÃO
A verdade sobre a
remunicipalização

GRÁFICO 57

Causas da retomada dos serviços de saneamento pelos
municípios em diversos países

A parceria com o setor privado para a prestação dos serviços de abastecimento de água, Fonte: GO Associados
coleta e tratamento de esgoto tem sido uma
alternativa adotada em todo o mundo.
*Outras causas: Decisão de
retomada pelo município
De uso recente, a palavra “remunicipaliza- ainda não implementada
ção” tem sido adotada para definir a reto- (6,9%); privado vendeu sua
mada pelo município da gestão dos servi- participação (1,7%); privado
se retirou da operação
ços públicos municipais de abastecimento (3,0%) e não disponível
de água e/ou esgotamento sanitário.
(4,7%).
Na Constituição Federal de 1988 e ratificada pela Lei 11.445 de 2007, definiu que “os
serviços públicos municipais de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário” são de titularidade do município. Esse
município pode delegar ou conceder a uma
empresa pública ou privada os serviços de
saneamento, nas mais variadas modalidades contratuais, permitida pela legislação
brasileira.

16%

OUTRAS CAUSAS*

45%

Numa eventual desestatização da Companhia Estadual de Saneamento Básico
(CESB), com a compra de seu controle
acionário por empresa privada (incluindo
os ativos amortizados e assunção dos
Para se entender as reais razões e motivos passivos existentes), a anuência dos munido município, é necessário avaliar os pontos cípios, como Poder Concedente e titular do
de sustentação da ação administrativa do serviço, deverá ser consultada e aprovada.
Executivo municipal.
Defensores da equivocada ideia de que a re-

municipalização é uma tendência ressaltam
alguns cases de retomada pelo município
• atração e captação de recursos financeida concessão a empresas privadas dos serros para investimentos, diante da incapaciviços de água e esgoto. Um estudo recente
dade e/ou impossibilidade do município;
(outubro de 2018), elaborado pela GO Asso• eficiência operacional e ganhos de produ- ciados, analisa 235 casos de retomada dos
tividade nos sistemas existentes, muitas serviços de saneamento pelos municípios,
vezes obsoletos;
em diversos países. A maior parte, que in• controle na gestão e governança corpora- clui países bem mais ricos que o Brasil, é
motivada pelo simples fim do prazo do contiva dos serviços públicos prestados.
São eles:

39%

CONTRATO TERMINADO
PRECOCEMENTE

PRAZO CONTRATUAL
EXPIRADO
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trato de concessão, conforme representado
no Gráfico 57.
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O caso americano é atípico, já que a maior
parte dos contratos permite, com certa facilidade o fim precoce do acordo, desde que
A maior parte dos contratos terminados preo operador privado seja informado antecicocemente ocorreu em países desenvolvipadamente e o município pague a taxa de
dos e praticamente universalizados (61 dos
rescisão. Assim, a retomada fica mais sus92 contratos), principalmente nos Estados
cetível a novas diretrizes políticas (fonte: esUnidos (36), Espanha (11) e Alemanha (6).
tudo “Our public water future — The Global
Experience with remunicipalisation”).

O momento brasileiro é o oposto da realidade
desses países. Aqui, diante da crise fiscal do
Estado e a escassez histórica de recursos destinados ao saneamento nas últimas décadas,
a contribuição do setor privado é essencial
para suprir déficits estruturais de atendimento.

Paris

Berlim

A cidade é um caso emblemático. A capital
da França conta com a participação do setor
privado na prestação de serviços de água e
esgoto desde a segunda metade do século
XIX. Especificamente, a região metropolitana de Paris optou, em 1985, por conceder ao
segmento privado os serviços de água e esgoto em duas áreas, divididas pelo rio Sena,
por 25 anos. Tanto do lado direito quanto do
lado esquerdo do rio, as concessões consideraram: a obsolescência da infraestrutura;
o surgimento de novas e rigorosas normas
ambientais europeias; o gerenciamento integrado dos recursos hídricos; o processamento de dados industriais visando a segurança e automação dos equipamentos; e as
expectativas da população em relação aos
novos operadores.

Paris, Berlim e Buenos Aires são exemplos
internacionais que merecem ser analisados.

O contrato de concessão à iniciativa privada
durou de 1999 a 2013. Antes, houve grande
investimento público quando da reunificaPARIS
ção da Alemanha Ocidental com a Oriental,
para minimizar o grande desnível de atendimento e qualidade dos serviços prestados
REGIÃO
METROPOLITANA
nos dois lados da cidade. A modelagem
buscada para a entrada do operador privado revelou ser inadequada. Ela previa uma
taxa de retorno fixa para o parceiro privado,
Em 31 de dezembro de 2009, ao final do enquanto à cidade seriam reservados os
prazo contratual, o município de Paris, que lucros advindos da operação. O resultado
representa apenas 1/5 da população da foi tarifa alta e descontentamento da poregião metropolitana, optou pela retoma- pulação. Assim, as principais causas para
da dos serviços. Os outros 4/5 da região a retomada dos serviços pelo município
continuam sendo operados pela iniciativa foram a remuneração do capital investido
pelo setor privado, o desacordo em relação
privada, como esclarece o mapa acima.
às tarifas praticadas nas demais cidades
No curto prazo, tão logo o município deci- alemãs e inflação do país. Em 2017, o valor
Ao longo dos 25 anos de concessão, o con- diu pela retomada dos serviços, ocorreu a
médio da tarifa por m³ de água + esgoto
trato permitiu uma significativa moderni- redução de 8% da tarifa praticada. Porém,
para famílias que consomem até 15 m³/
zação dos equipamentos e controles, bem os níveis de investimentos foram reduzimês era de US$ 6,25/m³, a mais alta tarifa
como a substituição das antiquadas redes dos drasticamente para um terço da média
praticada, globalmente.
de chumbo (danosas à saúde), a melhoria da nacional e apenas 0,2% das redes de água
qualidade de água distribuída e uma expres- e esgoto foram substituídas, ocasionando
siva redução de perdas (de 24% para 4%).
um aumento do índice de perdas para 8%, o
dobro do legado da iniciativa privada.
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Buenos Aires
A capital argentina é um exemplo muito significativo da importância da segurança jurídica para a prestação dos serviços. A crise
política fomentou a instabilidade que acabou por tornar impossível a continuidade da
operação privada na cidade, com o rompimento unilateral do contrato de concessão.

Além do déficit de atendimento, o cenário
encontrado pela concessionária privada incluía: elevado índice de perdas (45%); alta
inadimplência (20%); ausência de hidrometração; significativo consumo per capita
(350 litros/habitante.dia). Havia a necessidade de vultosos investimentos no curtíssimo prazo.

Esse contrato, assinado em maio de 1993,
tomava como referência os seguintes per- Até o cancelamento do contrato, em 2006,
centuais (na terceira coluna, os números a empresa privada tomou empréstimos de
fontes de recursos internacionais, os quais
atingidos em 2002):
comprometeram o seu nível de endividamento e geraram infindáveis discussões
bilaterais. A situação foi agravada pelas
Realizado sucessivas crises fiscais e cambiais do
Serviço
1993 Meta
2002
2002
governo argentino. Um processo de comÁgua
70%
88%
79%
pensação em cortes arbitrais internacioEsgoto – coleta 58%
74%
63%
nais, por parte dos investidores, chegou a
US$ 1,2 bilhão em danos.

As causas da rescisão contratual podem
ser resumidas em: débil modelagem inicial, não considerando os aspectos sociais
em relação à população de baixa renda e
de sua disposição a pagar; a instabilidade
político-institucional e situação macroeconômica do país; e a complexidade organizacional do ambiente regulatório, que
procurou conciliar múltiplos interesses nas
diversas esferas governamentais.
A experiência de Buenos Aires também
demonstra o reflexo do custo dos serviços
nas tarifas praticadas quando há a imposição de investimentos de grande porte em
curtíssimo prazo, com o objetivo de acelerar a universalização dos serviços.

O mapa da não-retomada: iniciativa privada como solução
Diante dos exemplos apresentados, podemos elencar alguns quesitos a serem
avaliados como fatores fundamentais
para o sucesso da participação privada
no saneamento, em parceria com o Poder Público:
• Trabalho consistente de esclarecimento à população a ser atendida sobre benefícios e vantagens advindos com a
chegada de uma empresa privada para
gerir o saneamento (melhoria da qualidade de vida, da saúde pública municipal e universalização dos serviços de
água e esgoto, entre outros)
• Solidez e consistência dos documentos, procedimentos licitatórios e modelagem dos aspectos jurídicos

• Agilidade do processo licitatório e formalização do contrato de prestação de
serviços, com metas, obrigações e prazos a serem cumpridos
• Regulação estável, apoiada em estruturas administrativas, financeiras e técnicas independentes
• Adoção de ações mitigadoras na formação das tarifas a serem praticadas,
de fácil entendimento, e que estejam
alinhadas com o nível de renda da população atendida
• Estabelecimento de programas e
ações junto à população atendida, a fim
de superar a rejeição quanto ao problema estrutural do esgoto, bem como a
pouca disponibilidade dos usuários em

pagar por tais serviços, considerando os
diferentes níveis de renda desta população
• Superar eventuais problemas causados
pela descontinuidade político-partidária,
tanto no Executivo como no Legislativo
municipal, a fim de que os gestores dos
serviços de água e/ou esgoto possam
manter uma saudável e transparente relação institucional com o Poder Concedente
• Respeitar os princípios de compliance entre todos os atores envolvidos.
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5. FATORES-CHAVE PARA O
SUCESSO DO NOVO MODELO
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A aprovação do Novo Marco Legal do Saneamento é uma necessidade discutida há
alguns anos. O modelo atual, estruturado
na década de 1970, nitidamente se esgotou e perdeu a capacidade de avançar no
alcance à universalização.
A tão esperada reforma do setor precisa
ir além da aprovação do texto legal. Uma
série de outros desafios devem ser superados para alcançar o objetivo desejado.
A regulamentação da Lei 14.026 de 2020

PANORAMA DA PARTICIPAÇÃO PRIVADA NO SANEAMENTO

pela União, o bom desempenho dos Governos Estaduais no apoio aos municípios na
estruturação dos blocos e a disposição dos
municípios em se engajar nesse novo modelo são essenciais.

rio do Desenvolvimento Regional torna-se
fundamental. A implementação, o monitoramento e a avaliação periódica da Política de
Saneamento, materializada pelo novo Marco Legal do setor, serão fundamentais para
ajustar caminhos ou mesmo corrigir rumos.

Transversalmente, comum a todos os entes federativos, está a qualificação da regu- Percebe-se, assim, que a aprovação do
lação, das modelagens, dos editais e dos novo Marco Legal é apenas o início de uma
longa caminhada.
contratos para a prestação dos serviços.
Nesse contexto, o fortalecimento da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministé-

O DESAFIO DA REGULAÇÃO
Um dos desafios centrais da União será estabelecer com transparência e clareza os
papeis de cada um dos atores envolvidos
na Política de Saneamento, em especial no
que se refere à implementação da Política
vis-à-vis a regulação da prestação do serviços. Essas são funções complementares,
mas distintas.
A pulverização da regulação do saneamento
gera incertezas em função dos diferentes níveis de qualidade regulatória. São 52 Agências que regulam o setor no Brasil. O País
conta com aproximadamente 1/3 das Agências Reguladoras de Saneamento do Mundo.
A estruturação de normas de referências
para a regulação do saneamento pela
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) é umas das apostas para
o aumento da segurança jurídica do setor.
Dessa forma, será possível a harmonização
da regulação e a implementação de critérios
mínimos de qualidade.

A ANA, regulamentada pela Lei 9.984 de
2000, detém uma recente experiência na
regulação de serviços públicos. Essencialmente uma agência de gestão e implementação de políticas, ela tem uma longa
curva de aprendizado para fazer frente aos
desafios de padronização de instrumentos
negociais, cálculo de indenizações ou regulação tarifária, entre outros.

dos novos servidores públicos que ali irão
atuar – e com o devido espaço para que
eles se desenvolvam.

A qualidade regulatória dependerá da construção de uma mentalidade adicional à já
existente na ANA: menos procedimental e
mais objetiva. É necessário que ela considere o timing das relações de mercado e
das oportunidades existentes. É imperativo
Há uma grande distância de aptidões entre que as novas competências entrem de fora gestão de recursos hídricos e a regulação ma devidamente reconhecida na governande um setor que requer a lógica de merca- ça interna da ANA.
do em uma prestação de serviços públicos
A harmonização da regulação é um grande
sujeita a um processo licitatório.
avanço que só se concretizará com o real
A nova lei do setor demanda a estruturação esforço e célere adaptação da ANA para
de equipes para o desenvolvimento de tais enfrentar esse novo desafio. Superar esse
atividades, mas somente a contratação de desafio não dependerá apenas da Agência.
servidores não garante a internalização de É fundamental a criação de uma condição
uma conduta focada na regulação de mer- favorável no âmbito da União e um espírito
cado. É preciso construir competências colaborativo de todos os atores do setor de
que ainda não estão instaladas dentro da Saneamento.
agência, inclusive, com alteração do perfil
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O DESAFIO DA
REGIONALIZAÇÃO
O novo marco prevê que a União estabelecerá, de forma subsidiária aos Estados,
blocos de referência para a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, o que viabilizará os ganhos
de escala e a inclusão de áreas menos rentáveis aos blocos de concessão. O instrumento será reforçado pelo estabelecimento de normas de referência e mecanismos
de incentivo à regionalização da prestação
dos serviços. A atuação dos entes do Governo Federal de modo a contribuir para a
viabilidade técnica e econômico-financeira,
a criação de ganhos de escala e de eficiência e a universalização dos serviços será
essencial para o sucesso do novo modelo.

Intrinsicamente ao sucesso da regionalização está o desafio da qualidade das
modelagens. A robustez e transparência
dos dados e informações utilizados na
modelagem, a clareza quanto à regulação
e à distribuição contratual dos riscos são
imprescindíveis para que o processo licitatório seja bem-sucedido.

Outro aspecto relevante para o sucesso da
regionalização está no reconhecimento da
autonomia do município e no seu processo de escolha, tornando necessária a avaliação dos incentivos adequados para seu
ingresso aos blocos propostos. O desenho
das regiões precisará considerar o papel de
cada município dentro da lógica dos subsíPara que a regionalização traga os resul- dios cruzados: o município “credor” no motados desejados – ganhos de escala e be- delo precisará de incentivos para entrada,
nefícios decorrentes da competição pela seja via outorga ou outra condição diferenprestação dos serviços – é necessário que ciada acordada.
a premissa da estruturação dos blocos
A aprovação da lei é o primeiro passo para
seja ancorada na viabilidade operacional,
o real desenvolvimento do saneamento
econômica e financeira. Os Governos estabrasileiro. Há um grande trabalho pela
duais, com apoio da União, terão papel cenfrente que exigirá o esforço conjunto dos
tral no enfrentamento desse desafio.
diferentes entes federativos, regulatórios,
Não há espaço para que interesses políti- públicos e privados.
cos se sobreponham à racionalidade da
viabilidade, tampouco a regionalização
pode ser apenas uma indicação desejada
de compartilhamento de serviços. Um bloco proposto que não apresenta viabilidade
não deve ser um bloco.

90

PANORAMA DA PARTICIPAÇÃO PRIVADA NO SANEAMENTO

BRASIL 2020 - TEMPO DE AVANÇAR

QUADRO DE CONCESSÕES

91

92

PANORAMA DA PARTICIPAÇÃO PRIVADA NO SANEAMENTO

Iguá Saneamento

PPP Água

2012

30

279.026

309,98

3,95

Maceió

SANAMA - Saneamento Alta Maceió

GS Inima Brasil

PPP Esgoto

2014

30

350.000

168,50

21,18

11

2

629.026

478

25

2.102.535

4.562,87

155,16

2.102.535

4.563

155

Materializado
em 2018

Comprometido
total do contrato

Data do contrato

Agreste Saneamento

População
beneficiada

Acionista majoritário

Municipios atendidos

Prazo

Concessionária

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)

Alagoas
Arapiraca
Campo Grande
Coité do Noia
Craíbas do Nunes
Feira Grande
Girau do Ponciano
Igaci
Lagoa da Canoa
Olho Dágua Grande
São Brás

Amazonas
Manaus

Águas de Manaus

1

1

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2000

45

Bahia
Lauro de Freitas

BRK Ambiental -Jaguaribe

BRK Ambiental

PPP Esgoto

2006

19

1.944.000

261,13

i.c.

Prado

Água e Saneamento do Prado

Socienge Engenharia e
Concessões

Concessão
Plena

2019

30

22.253

54,52

-

Serra do Ramalho*

Águas de Serra do Ramalho
Saneamento

Brasil Central Engenharia

Concessão
Plena

2019

30

31.472

43,68

-

4

3

1.997.725

359

-

Salvador
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Materializado
em 2018

Comprometido
total do contrato

Data do contrato

Acionista majoritário

Cachoeiro de Itapemirim

BRK Ambiental - Cachoeiro de
Itapemirim

BRK Ambiental

Concessão
Plena

1998

50

207.324

326,03

5,88

Serra

Ambiental Serra

Aegea Saneamento e
Participações

PPP Esgoto

2014

30

335.473

680,56

37,53

Vila Velha

Ambiental Vila Velha

Aegea Saneamento e
Participações

PPP Esgoto

2017

30

161.592

628,82

628,82

3

3

704.389

1.635

672

407.548

951,01

171,54

407.548

951

172

População
beneficiada

Concessionária

Prazo

Municipios atendidos

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)

Espírito Santo

Goiás
Aparecida de Goiania
Jataí
BRK Ambiental - Goiás

BRK Ambiental

Rio Verde

Subdelegação
Esgoto

2013

N/A

Trindade
4

1

Maranhão
Paço do Lumiar

BRK Ambiental - Maranhão

BRK Ambiental

Concessão
Plena

2015

35

283.042

450,00

44,55

Timon

Águas de Timon

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2015

30

146.010

206,65

6,87

3

2

429.052

657

51

São José de Ribamar

Mato Grosso
Alta Floresta

Águas Alta Floresta

Iguá Saneamento

Concessão
Plena

2002

30

44.848

107,37

1,75

Arenápolis

Águas de Arenápolis

Nascimento Engenharia

Concessão
Água

2001

30

9.714

n.d.

0,16

Barra do Garças

Águas de Barra do Garças

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2003

30

60.661

59,24

3,88
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Materializado
em 2018

Comprometido
total do contrato

Data do contrato

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)
Acionista majoritário

Campo Verde

Águas de Campo Verde

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2001

30

37.937

33,05

4,40

Canarana

Águas Canarana

Iguá Saneamento

Concessão
Água

2000

40

16.824

39,36

1,40

Carlinda

Águas de Carlinda

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Água

2004

30

6.092

8,01

0,06

Cláudia

Águas de Claudia

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2004

30

9.226

15,79

0,22

Colider

Águas Colider

Iguá Saneamento

Concessão
Plena

2002

30

27.012

64,49

1,17

Comodoro

Águas Comodoro

Iguá Saneamento

Concessão
Água

2007

30

14.198

14,88

0,36

Confresa

Águas de Confresa

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2014

30

17.187

108,59

0,93

Cuiabá

Águas Cuiabá

Iguá Saneamento

Concessão
Plena

2012

30

588.572

2.684,93

157,38

Diamantino

Águas de Diamantino

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2014

30

19.432

50,52

2,21

Guarantã do Norte

Águas de Guarantã Ltda.

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2001

30

26.378

59,20

0,86

Jangada

Águas de Jangada

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2004

30

4.835

5,71

0,06

Jauru

Águas de Jauru

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2012

30

6.898

7,08

0,57

Juara

Concessionária Águas de Juara

Pereira Campanha

Concessão
Plena

2001

30

30.403

8,00

0,92

Marcelândia

Águas de Marcelândia

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2003

30

9.590

9,96

0,45

Matupá

Águas de Matupá

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2001

30

15.282

27,01

1,48

Nobres

Empresa de Saneamento de Nobres

Encomind Engenharia

Concessão
Plena

1999

30

12.600

2,60

n.d.

Nortelândia

Águas de Nortelândia

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Água

2002

50

5.844

2,36

0,13

Nova Canaã do Norte

Águas de Canaã

Construtora Premier

Concessão
Água

2009

30

12.739

15,88

0,50

População
beneficiada

Concessionária

Prazo

Municipios atendidos
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Materializado
em 2018

Comprometido
total do contrato

Data do contrato

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)
Acionista majoritário

Nova Xavantina

Setae - Serviço de Tratamento de
Água e Esgoto - Nova Xavantina

Setae - Serviço de
Tratamento de Água e Esgoto

Concessão
Plena

2001

30

20.655

n.d.

0,41

Novo São Joaquim

Setae - Serviço de Tratamento de
Água e Esgoto - Novo São Joaquim

Setae - Serviço de
Tratamento de Água e Esgoto

Concessão
Água

2001

30

3.198

n.d

0,11

Paranatinga

Águas de Paranatinga

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2015

30

17.085

48,31

0,79

Pedra Preta

Águas de Pedra Preta

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2003

29

16.458

52,55

0,56

Peixoto de Azevedo

Águas de Peixoto de Azevedo

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2000

30

22.243

38,98

1,14

Poconé

Águas de Poconé

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Água

2008

16

23.780

2,70

0,25

Pontes e Lacerda

Águas Pontes e Lacerda

Iguá Saneamento

Concessão
Plena

2000

30

37.747

69,19

1,61

Porto dos Gaúchos*

Águas de Porto dos Gaúchos

Lugui Construtora de Obras
e Saneamento

Concessão
Plena

2018

30

5.410

5,06

0,00

Porto Espiridião

Águas de Porto Esperidião

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2012

30

5.862

13,13

0,15

Primavera do Leste

Águas de Primavera

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2000

30

61.038

51,57

2,96

Santa Carmen

Águas de Santa Carmen

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Água

2001

30

4.223

0,66

0,06

São José do Rio Claro

Águas de São José Ltda

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2008

30

15.620

17,60

0,14

Sapezal

Naturagua

Naturagua

Concessão
Água

2000

30

21.260

n.d.

0,50

Sinop

Águas de Sinop

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2014

30

139.935

581,65

6,86

Sorriso

Águas de Sorriso

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2000

30

87.815

64,00

8,39

União do Sul

Águas de União do Sul

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2000

30

2.598

9,23

0,05

Vera

Águas de Vera Ltda.

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2004

37

8.053

41,13

0,36

38

38

1.469.252

4.320

203

População
beneficiada

Concessionária

Prazo

Municipios atendidos
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Materializado
em 2018

Comprometido
total do contrato

População
beneficiada

Acionista majoritário

Prazo

Concessionária

Data do contrato

Municipios atendidos

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)

Mato Grosso do Sul
Campo Grande

Águas Guariroba

1

1

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2000

60

895.982

1.963,81

73,72

895.982

1.964

74

Minas Gerais
Sanarj Concession. de Saneamento
Básico

Global Engenharia e Planex
Consultoria

Concessão
Plena

2002

30

7.800

1,19

0,14

BRK Ambiental - Manso S.A.

BRK Ambiental

PPP Água

2013

15

2.004.480

625,00

i.c.

Bom Sucesso

Águas de Bom Sucesso

Global Engenharia e Planex
Consultoria

Concessão
Plena

2002

25

17.350

3,09

0,17

Ouro Preto

Ouro Preto Serviços de Saneamento
S.A. - SANEOURO

GS Inima Brasil

Concessão
Plena

2019

35

64.595

158,8

-

Pará de Minas

Águas de Pará de Minas

Saneamento Ambiental
Águas do Brasil

Concessão
Plena

2015

35

92.793

229,83

8,70

Paraguasu

Coságua

Global Engenharia e Planex
Consultoria

Concessão
Plena

2000

30

19.958

5,28

0,11

Araújos
Belo Horizonte
Betim
Contagem
Ibirité
Igarapé
Lagoa Santa
Mário Campos
Pedro Leopoldo
Ribeirão das Neves
Santa Luzia
São Joaquim de Bicas
São José da Lapa
Sarzedo
Vespasiano
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Socienge Engenharia e
Concessões

20

7

Concessão
Plena

2019

30

Materializado
em 2018

Águas de Santo Antônio do Amparo

Comprometido
total do contrato

Santo Antônio do Amparo

População
beneficiada

Acionista majoritário

Prazo

Concessionária

Data do contrato

Municipios atendidos

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)

14.737

29,53

-

2.221.713

1053

9,11

Pará
Abel Figueiredo

Abastecimento de Água - Abel
Figueiredo

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2018

30

8.801

5,63

2,30

Barcarena

Águas de São Francisco

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2014

30

37.340

231,02

4,46

BRK Ambiental - Araguaia
Saneamento

BRK Ambiental

Concessão
Plena

2006

30

106.390

80,88

6,08

Companhia de Saneamento do
Tocantins - Saneatins

BRK Ambiental

Concessão
Plena

2007

30

95.323

240,80

4,04

Itupiranga

Abastecimento de Água e Coleta de
Esgoto - Itupiranga

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Plena

2015

30

8.961

5,88

4,73

Jacundá

Jacundá Ambiental

Aviva Ambiental e
Ello Serviços, Obras e
Participações

Concessão
Plena

2018

30

29.000

79,00

-

Novo Progresso

Águas de Novo Progresso

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2003

30

18.164

15,32

0,34

Novo Repartimento

Abastecimento de Água - Novo
Repartimento

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

30

5.524

60,47

-

Rurópolis

Águas de Rurópolis

Perenge Engenharia e
Concessões e PAVIENGE
Engenharia

Concessão
Plena

2019

30

26.000

51,10

-

17

9

335.503

770

22

Bom Jesus do Tocantins
Santana do Araguaia
São Domingos do
Araguaia
São João do Araguaia
Redenção
Curionópolis
Eldorado dos Carajás
São Geraldo do Araguaia
Tucumã
Xinguara
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Iguá Saneamento

1

1

Materializado
em 2018

Paranaguá Saneamento

Comprometido
total do contrato

Paranaguá

População
beneficiada

Acionista majoritário

Prazo

Concessionária

Data do contrato

Municipios atendidos

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)

Paraná
Concessão
Plena

1997

45

150.302

1.010,15

49,30

150.302

1.010

49

1.297.952

2.954,94

204,76

1.297.952

2.955

205

Pernambuco
Abreu e Lima
Araçoiaba
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Goiana
Igarassu
Ipojuca
Itamaracá

BRK Ambiental Atlântico

BRK Ambiental

PPP Esgoto

2013

35

Itapissuma
Jaboatão dos Guararrapes
Moreno
Olinda
Paulista
Recife
São Lourenço da Mata
15

1

Piauí
Antônio Almeida*

Companhia de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário de
Antônio Almeida

Diniz Neto Soluções de
Águas e Esgotos

Concessão
Plena

2019

30

3.164

n.d.

-

Bom Princípio*

Companhia de Abastecimento de
Bom Princípio

Diniz Neto Soluções de
Águas e Esgotos

Concessão
Água

2018

30

5.630

n.d.

-
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Materializado
em 2018

Comprometido
total do contrato

Data do contrato

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)
Acionista majoritário

Landri Sales*

Soluções de Águas e abastecimento
de Landri

Diniz Neto Soluções de
Águas e Esgotos

Concessão
Plena

2019

30

5.295

n.d.

-

Teresina

Águas de Teresina

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2017

30

812.063

1.337,42

94,53

4

4

826.152

1.337

95

População
beneficiada

Concessionária

Prazo

Municipios atendidos

Rio de Janeiro
Araruama
Águas de Juturnaíba

Saneamento Ambiental
Águas do Brasil

Concessão
Plena

1998

50

239.000

440,90

12,61

Prolagos

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

1998

43

346.909

1.433,30

109,25

Campos dos Goytacazes

Águas do Paraíba

Saneamento Ambiental
Águas do Brasil

Concessão
Plena

1999

60

478.252

696,57

34,83

Guapimirim

Fontes da Serra

Emissão Engenharia

Concessão
Água

2000

30

42.180

14,07

-

Macaé

BRK Ambiental - Macaé

BRK Ambiental

PPP Esgoto

2012

35

46.643

643,37

3,20

Niterói

Águas de Niterói

Saneamento Ambiental
Águas do Brasil

Concessão
Plena

1999

50

511.786

541,36

25,62

Nova Friburgo

Águas de Nova Friburgo

Saneamento Ambiental
Águas do Brasil

Concessão
Plena

1999

40

166.043

205,70

12,19

Paraty

Águas de Paraty

Saneamento Ambiental
Águas do Brasil

Concessão
Plena

2014

30

42.000

35,6

2,1

Petrópolis

Águas do Imperador

Saneamento Ambiental
Águas do Brasil

Concessão
Plena

1998

45

296.297

299

10,27

Resende

Águas das Agulhas Negras

Saneamento Ambiental
Águas do Brasil

Concessão
Plena

2008

30

126.015

136,33

5,90

Rio das Ostras

BRK Ambiental - Rio das Ostras

BRK Ambiental

PPP Esgoto

2007

17

38.594

385,00

1,03

Saquarema
Silva Jardim
Armação de Búzios
Arraial do Cabo
Cabo Frio
Iguaba Grande
São Pedro da Aldeia
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Comprometido
total do contrato

Rio de Janeiro

Zona Oeste Mais Saneamento S.A.

BRK Ambiental e
Saneamento Ambiental
Águas do Brasil

Concessão
Esgoto

2012

30

1.341.956

2.552,00

53,88

Santo Antônio de Pádua

Águas de Santo Antônio

Conasa Infraestrutura

Concessão
Água

2004

30

42.359

9,03

-

19

13

3.718.034

7392

271

Materializado
em 2018

Acionista majoritário

Prazo

Concessionária

Modalidade do
contrato

Municipios atendidos

População
beneficiada

Data do contrato

Investimentos
(milhões)

Rio Grande do Sul
São Gabriel

São Gabriel Saneamento

Solví

Concessão
Plena

2012

30

62.115

100,79

5,14

Uruguaiana

BRK Ambiental - Uruguaiana

BRK Ambiental

Concessão
Plena

2011

30

127.079

169,83

13,04

2

2

189.194

271

18

Rondônia
Ariquemes

Águas de Ariquemes

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2016

30

96.911

233,49

6,49

Buritis

Águas de Buritis

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2015

30

4.149

94,94

0,77

Pimenta Bueno

Águas de Pimenta Bueno

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2015

30

31.689

63,54

2,80

Rolim de Moura

Águas de Rolim de Moura

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2016

30

44.745

109,13

3,15

4

4

177.494

501

13

Santa Catarina
Balneário Gaivota

Gaivota Saneamento

Atlantis Saneamento

Concessão
Plena

2018

35

8.262

163,54

0,30

Blumenau

BRK Ambiental - Blumenau S.A.

BRK Ambiental

Concessão
Esgoto

2010

35

144.575

302,80

5,39

Bombinhas

Águas de Bombinhas

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2016

35

19.193

40,91

37,08
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Materializado
em 2018

Comprometido
total do contrato

Data do contrato

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)
Acionista majoritário

Caçador

BRK Ambiental - Caçador S.A.

BRK Ambiental

Concessão
Plena

2018

30

66.766

n.d.

-

Camboriú

Águas de Camboriú

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2015

35

80.026

9,01

7,96

Gravatal

Gravatal Saneamento

Atlantis Saneamento

Concessão
Plena

2018

30

8.303

38,31

0,20

Itapema

Águas de Itapema

Conasa Infraestrutura

Concessão
Plena

2004

40

61.678

n.d.

1,18

Itapoá

Itapoá Saneamento

Iguá Saneamento

Concessão
Plena

2012

30

19.663

247,91

4,16

Jaguaruna

Águas de Jaguaruna

Atlantis Saneamento

Concessão
Água

2007

35

20.000

44,64

0,16

Jaguaruna

Jaguaruna Saneamento

Atlantis Saneamento

Concessão
Água

2016

40

22.000

n.d

0,20

Penha

Águas de Penha

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2015

35

29.223

237,35

6,45

São Francisco do Sul

Águas de São Francisco do Sul

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2014

35

48.059

20,75

9,63

Tubarão

Tubarão Saneamento

Iguá Saneamento

Concessão
Plena

2012

30

104.809

500,77

46,29

12

13

632.557

1.606

119

População
beneficiada

Concessionária

Prazo

Municipios atendidos

São Paulo
Álvares Florence

Datema Ambiental Saneamento
Básico

DQT - Saneamento Basico e
Meio Ambiente

Concessão
Plena

2012

30

2.522

n.d

-

Andradina

Águas de Andradina

Iguá Saneamento

Concessão
Plena

2010

30

55.334

167,98

10,20

Araçatuba

GS Inima Samar

GS Inima Brasil

Concessão
Plena

2012

30

193.216

368,47

27,31

Araçoaiba da Serra

Águas de Araçoaiaba

Saneamento Ambiental
Águas do Brasil

Concessão
Plena

2009

30

32.649

46,4

1,56
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PPP Água

2008

Atibaia Saneamento

Iguá Saneamento

PPP Esgoto

2012

Sistema de São Lourenço da Serra

CGGC

PPP Água

Birigui

Aqua Pérola

Latam Water Participações

Campinas

BRK Ambiental Capivari S.A.

Campos de Jordão

Materializado
em 2018

Iguá Saneamento

Comprometido
total do contrato

Data do contrato

Águas Spat Saneamento

População
beneficiada

Acionista majoritário

Municipios atendidos

Prazo

Concessionária

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)

Arujá
Ferraz de Vasconcelos
Guarulhos
Itaquaquecetuba
Mauá

5.000.000

401,06

0,53

30

99.472

483,45

14,16

2013

25

1.500.000

2.214,00

n.d.

Concessão
Água

1994

15

28.142

2,40

i.c.

BRK Ambiental

Locação de
ativos de
Esgoto

2007

23

55.728

153,00

i.c.

Araucária Saneamento

GS Inima Brasil

Locação de
ativos de
Esgoto

2010

23

76.000

116,60

i.c.

Casa Branca

Águas de Casa Branca

Terracom e Perenge
Engenharia

Concessão
Plena

2018

30

30.380

2,82

2,03

Castilho

Águas de Castilho

Iguá Saneamento

Concessão
Plena

2010

30

15.493

42,89

2,66

Mogi das Cruzes
Poá
Santo André
São Paulo (Zona Oeste)
Suzano
Atibaia
Barueri
Carapicuiba
Cotia
Itapevi
Jandira
Santana de Parnaíba
Vargem Grande Paulista
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Materializado
em 2018

Comprometido
total do contrato

Data do contrato

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)
Acionista majoritário

Estiva Gerbi

Águas de Estiva Gerbi

Terracom e Perenge
Engenharia

Concessão
Plena

2019

30

11.304

n.d.

-

Guará

Águas de Guará

Latam Water Participações

Concessão
Plena

2000

25

21.129

4,00

0,18

Guaratinguetá

Guaratinguetá Saneamento

Iguá Saneamento

PPP Esgoto

2008

30

105.298

240,52

1,21

Holambra

Águas de Holambra

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2013

30

14.930

19,35

3,71

Jaú

Águas de Jahu

Saneamento Ambiental
Águas do Brasil

Concessão
Plena

2014

35

143.959

221,7

9,6

Jaú

Águas de Mandaguahy

SGA - Sistema de Gestão
Ambiental

Concessão
Água

1998

30

143.959

165,00

9,78

Jundiaí

Companhia de Saneamento de
Jundiaí

Trail Infraestrutura

Concessão
Esgoto

1996

35

407.467

250,00

0,01

Limeira

BRK Ambiental - Limeira S.A.

BRK Ambiental

Concessão
Plena

1995

44

294.620

135,47

42,31

Mairinque

Saneaqua Mairinque S.A.

BRK Ambiental

Concessão
Plena

2010

40

40.194

82,44

4,75

Matão

Águas de Matão

Aegea Saneamento e
Participações

Concessão
Plena

2013

30

83.170

78,43

7,37

Mauá

BRK Ambiental - Mauá S.A.

BRK Ambiental

Concessão
Esgoto

2003

40

433.926

233,00

2,94

Mineiros do Tietê

Águas de Mineiros

Latam Water Participações

Concessão
Plena

1996

30

12.275

6,50

0,15

Mirassol

Sanessol

Aviva Ambiental e Iguá
Saneamento

Concessão
Plena

2007

30

56.897

185,06

10,61

Mogi Mirim

Sesamm - Serviços de Saneamento
de Mogi Mirim

GS Inima Brasil

Concessão
Esgoto

2008

30

78.495

91,68

1,95

Palestina

Empresa de Saneamento de
Palestina - ESAP

Aviva Ambiental e Iguá
Saneamento

Concessão
Plena

2007

30

10.524

42,51

1,10

Paraibuna

CAEPA - Companhia de Água e
Esgoto de Paraibuna

GS Inima Brasil

Concessão
Plena

2015

30

13.471

20,6

1,47

Piquete

Águas Piquete

Iguá Saneamento

Concessão
Plena

2010

30

13.157

32,75

0,48

Piracicaba

Águas do Mirante

Aegea Saneamento e
Participações

PPP Esgoto

2012

30

404.142

452,63

11,94

População
beneficiada

Concessionária

Prazo

Municipios atendidos
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Materializado
em 2018

Comprometido
total do contrato

Data do contrato

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)
Acionista majoritário

Porto Ferreira

BRK Ambiental - Porto Ferreira S.A.

BRK Ambiental

Concessão
Plena

2011

30

54.786

72,84

3,12

Ribeirão Preto

GS Inima Ambient

GS Inima Brasil

Concessão
Esgoto

1995

38

688.884

362,42

51,81

Rio Claro

BRK Ambiental - Rio Claro S.A.

BRK Ambiental

PPP Esgoto

2007

30

204.797

146,35

5,60

Salto

Sanesalto Saneamento

Conasa Infraestrutura

Concessão
Esgoto

1996

25

116.734

36,00

1,90

Santa Gertrudes

BRK Ambiental - Santa Gertrudes
S.A.

BRK Ambiental

Concessão
Plena

2010

30

25.637

29,40

0,70

Santa Rita do Passa
Quatro

COMASA - Companhia Águas de
Santa Rita

GS Inima Brasil

Concessão
Plena

2016

30

24.667

27,48

1,52

São José dos Campos

Sanevap - Saneamento do Vale do
Paraíba

GS Inima Brasil

Locação de
ativos de
Esgoto

2012

20

247.540

88,40

i.c.

São Sebastião da Grama

Águas de São Sebastião da Grama

Terracom e Perenge
Engenharia

Concessão
Plena

2016

30

12.182

2,09

1,01

Sumaré

BRK Ambiental - Sumaré S.A.

BRK Ambiental

Concessão
Plena

2014

30

269.786

345,30

25,52

Votorantim

Águas de Votorantim

Saneamento Ambiental
Águas do Brasil e SGA
- Sistema de Gestão
Ambiental

Concessão
Plena

2012

30

116.703

91,30

10,18

53

40

11.115.657

7462

269

População
beneficiada

Concessionária

Prazo

Municipios atendidos

Tocantins
Abreuladia

Abastecimento de Água Abreuladia

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

30

2.331

0,80

-

Angico

Abastecimento de Água - Angico

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

30

3.606

0,28

-

Araguacema

Abastecimento de Água Araguacema

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

30

6.705

1,48

-

Bom Jesus do Tocantins

Abastecimento de Água - Bom
Jesus do Tocantins

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2018

30

4.477

0,92

0,24

Chapada da Natividade

Abastecimento de Água - Chapada
da Natividade

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2020

30

2.556

0,34

-
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Materializado
em 2018

Comprometido
total do contrato

Data do contrato

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)
Acionista majoritário

Chapada de Areia

Abastecimento de Água - Chapada
de Areia

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

30

1.014

0,22

-

Divinopolis

Abastecimento de Água Divinopolis

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

30

7.390

0,89

-

Duere

Abastecimento de Água - Duere

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

30

4.527

0,89

-

Fortaleza do Tabocão

Abastecimento de Água - Fortaleza
do Tabocão

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

30

3.977

0,70

-

Goianorte

Abastecimento de Água - Goianorte

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

30

3.551

0,70

-

Itaguatins

Abastecimento de Água e Coleta de
Esgoto - Itaguatins

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Plena

2016

30

2.749

0,17

0,40

Itapiratins

Abastecimento de Água - Itapiratins

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2018

30

2.780

0,73

0,28

Jaú do Tocantins

Abastecimento de Água - Jaú do
Tocantins

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2018

30

2.751

0,69

0,27

Lizarda

Abastecimento de Água - Lizarda

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2020

30

3.178

0,47

-

Mateiros

Abastecimento de Água - Mateiros

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2018

30

2.350

0,48

0,30

Monte do Carmo

Abastecimento de Água - Monte do
Carmo

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

20

4.626

0,98

-

Novo Alegre

Abastecimento de Água - Novo
Alegre

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

20

2.815

0,89

-

Palmas + 46 Municípios

Companhia de Saneamento do
Tocantins -Saneatins

BRK Ambiental

Concessão
Plena

1999

50

1.015.928

1.529,02

109,29

Pequiseiro

Abastecimento de Água - Pequiseiro

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

30

3.773

0,21

-

Pindorama

Abastecimento de Água Pindorama

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

30

4.999

0,68

-

Pium

Abastecimento de Água - Pium

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

30

6.019

1,15

-

Ponte Alta do Bom Jesus

Abastecimento de Água - Ponte Alta
do Bom Jesus

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2016

30

4.747

0,22

0,25

Ponte Alta do Tocantins

Abastecimento de Água - Ponte Alta
do Tocantins

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

20

7.325

0,86

-

População
beneficiada

Concessionária

Prazo

Municipios atendidos
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Porto Alegre

Abastecimento de Água - Porto
Alegre do Tocantins

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2019

Praia Norte

Abastecimento de Água e Coleta de
Esgoto - Praia Norte

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Plena

2019

Presidente Kennedy

Abastecimento de Água - Presidente
Kennedy

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

Rio da Conceição

Abastecimento de Água - Rio da
Conceição

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

Santa Maria

Abastecimento de Água - Santa
Maria

Hidroforte Administração e
Operação

Emergencial

Santa Rita do Tocantins

Abastecimento de Água - Santa Rita
do Tocantins

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

2018

Santa Rosa do Tocantins

Abastecimento de Água - Santa
Rosa do Tocantins

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Água

Silvanopolis

Abastecimento de Água Silvanopolis

Hidroforte Administração e
Operação

Sítio Novo do Tocantins

Abastecimento de Água e Coleta de
Esgoto - Sítio Novo do Tocantins

Talismã

Abastecimento de Água e Coleta de
Esgoto - Talismã

79

33

Materializado
em 2018

Acionista majoritário

Comprometido
total do contrato

Concessionária

População
beneficiada

Municipios atendidos

Prazo

Data do contrato

Modalidade do
contrato

Investimentos
(milhões)

0,13

-

2019

30

3.287

0,80

-

2019

30

2.522

0,39

-

2.715

n.d.

-

30

1.338

0,37

0,19

2018

30

3.627

1,01

0,32

Concessão
Água

2019

30

5.956

0,80

-

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Plena

2015

30

10.476

7,69

3,46

Hidroforte Administração e
Operação

Concessão
Plena

2004

20

1.771

0,06

0,21

1.145.696

1.555
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Investimento
materializado

6.172

Investimento
comprometido

30

População
beneficiada

-

Total de
contratos
firmados

n.d.

Total de
municípios
atendidos

3.658

291

178

30,4
milhões

41
bilhões

2,5
bilhões

n.d. não divulgado
i.c. investimentos concluídos
* informações retiradas do edital de licitação e/ou do contrato de concessão, usando a população estimada pelo IBGE

Municipios atendidos
Concessionária
Acionista majoritário
Materializado
em 2018

Comprometido
total do contrato

População
beneficiada

Prazo

Data do contrato

Modalidade do
contrato
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Investimentos
(milhões)
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Aegea Saneamento e Participações

Águas de Juturnaíba

Águas de União do Sul

Agreste Saneamento

Águas de Manaus

Águas de Vera

Águas Alta Floresta

Águas de Mandaguahy

Águas de Vila Velha Ambiental

Águas Andradina

Águas de Marcelândia

Águas de Votorantim

Águas Canarana

Águas de Matão

Águas do Imperador

Águas Castilho

Águas de Matupá

Águas do Mirante

Águas Colider

Águas de Niterói

Águas do Paraíba

Águas Comodoro

Águas de Nortelândia

Águas Guariroba

Águas Cuiabá

Águas de Nova Friburgo

Águas Piquete

Águas das Agulhas Negras

Águas de Novo Progresso

Águas Pontes e Lacerda

Águas de Araçoiaba

Águas de Pará de Minas

Allonda

Águas de Ariquemes Saneamento

Águas de Paranatinga

Araucária Saneamento

Águas de Barra dos Garças

Águas de Paraty

Atibaia Saneamento

Águas de Bombinhas Saneamento

Águas de Pedra Preta

Atlantis Saneamento

Águas de Buritis

Águas de Peixoto de Azevedo

Aviva Ambiental

Águas de Camboriu Saneamento

Águas de Penha Saneamento

BRK Ambiental Araguaia Saneamento

Águas de Campo Verde

Águas de Pimenta Bueno Saneamento

BRK Ambiental Blumenau

Águas de Carlinda

Águas de Poconé

BRK Ambiental Caçador

Águas de Casa Branca

Águas de Porto Esperidião

BRK Ambiental Cachoeiro do Itapemirim

Águas de Cláudia

Águas de Primavera

BRK Ambiental Capivari

Águas de Confresa

Águas de Rolim de Moura Saneamento

BRK Ambiental de Macaé

Águas de Diamantino

Águas de Santa Carmen

BRK Ambiental Goiás

Águas de Estiva Gerbi

Águas de São Francisco

BRK Ambiental Jaguaribe

Águas de Guarantã

Águas de São Francisco do Sul

BRK Ambiental Limeira

Águas de Holambra Saneamento

Águas de São José do Rio Claro

BRK Ambiental Manso

Águas de Jaguaruna

Águas de São Sebastião da Grama

BRK Ambiental Maranhão

Águas de Jahu

Águas de Sinop

BRK Ambiental Mauá

Águas de Jangada

Águas de Sorriso

BRK Ambiental Oceanpact

Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição

Águas de Timon Saneamento

BRK Ambiental Otacilio Costa
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BRK Ambiental Participações

Perenge Engenharia e Concessões

BRK Ambiental Porto Ferreira

Prolagos

BRK Ambiental Reg. Metr. do Recife Goiana Saab - Saneamento Ambiental Águas do
Brasil
BRK Ambiental Rio Claro
BRK Ambiental Rio das Ostras
BRK Ambiental Santa Gertrudes
BRK Ambiental Sumaré
BRK Ambiental Uruguaiana
CAEPA - Companhia de Águas e Esgoto de
Paraibuna

Sanama Saneamento Alta Maceió
Saneaqua Mairinque

Saneatins - Companhia de Saneamento do
Tocantins
SANEJ Saneamento de Jaú
Sanessol - Saneamento de Mirassol

COMASA - Companhia de Águas de Santa Rita Sanevap - Saneamento do Vale do Paraíba
Concessionária de Saneamento Serra Am- São Gabriel Saneamento
biental

Consórcio Cembra Gerconsult

SESAMM Serviços de Saneamento de Mogi
Mirim

CSJ - Companhia de Saneamento de Jundiaí Solvi Saneamento
Spat Saneamento
Enops Engenharia

ESAP - Empresa de Saneamento de Palestina Tera Ambiental
Terracom Concessões e Participações
Gaivota Saneamento
Gravatal Saneamento
GS Inima Ambient
GS Inima Brasil
GS Inima Samar
GSS - Gestão de Sistemas de Saneamento
Guaratinguetá Saneamento
Iguá Saneamento
Itapoá Saneamento
Jaguaruna Saneamento
Latam Water Participações
Mauá Água
Paranaguá Saneamento

Tubarão Saneamento

Veolia Serviços Ambientais
Ý Soluções Integradas de Saneamento
Zona Oeste Mais Saneamento
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