
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

REORGANIZAÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS DE ÁGUA E 
ESGOTO DIANTE DAS MUDANÇAS NO MARCO REGULATÓRIO: 
UMA AVALIAÇÃO A PARTIR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 

Alba Valéria de Souza Sales1

 
 

Introdução 

 Os serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, juntamente 

com o serviços de saúde e educação constituem a base do bem estar do conjunto de 

cidadãos de um país. No entanto, são correntes as notícias de déficit de cobertura e 

dificuldades de acesso a estes serviços, seja no Brasil ou em outros países periféricos. 

 O IBGE apresenta, na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2000), a grave 

situação do Brasil em relação ao número de domicílios e habitantes que não são atendidos 

pelas redes gerais destes serviços, desencadeando o aumento do número de patologias por 

veiculação hídrica e a sobrecarga do sistema público de saúde. Este quadro, que faz parte 

da realidade de vários países da América Latina, Ásia e África, é reforçado quando 

relacionado às populações de baixa renda, moradores de áreas rurais ou mesmo moradores 

de áreas urbanas, em loteamentos clandestinos ou localidades que não apresentam 

elementos que justifiquem as instalações necessárias. Esse déficit pode ser explicado por 

vários fatores: ausência de interesse do poder público, privilégio de elites e de áreas 

geográficas que apresentam potencial de crescimento econômico, baixa capacidade de 

investimento das empresas do governo e, no caso brasileiro, ausência de recursos 

financeiros para o setor após a extinção do BNH. 

 Atualmente, mais especificamente após a Reforma Constituinte, abrem-se novas 

oportunidades de resolução dos problemas descritos, a partir da redemocratização do país e 

da descentralização proporcionada – ao menos, idealizada – pela reformulação do pacto 

federativo de 1988. O reconhecimento dos municípios como entes federativos com relativa 

autonomia e o crescimento das transferências de verbas da União, abre a possibilidade de 

rompimento com o antigo modelo de prestação dos serviços de água e saneamento, criando 

alternativas como a criação de empresas municipais ou concessão à iniciativa privada. A 

inserção destes novos agentes e a possível proximidade entre concessionárias e sociedade 

civil inflexiona os tradicionais padrões de relacionamento entre operador e usuário, nos 

quais prevaleciam arbitrariedades e desrespeito ao consumidor. 

                                                           
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro. albasales@uol.com.br 
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 Por tratar-se de serviço essencial ao bom nível de vida da população e ao 

desenvolvimento de atividades econômicas, o setor exige a definição de mecanismos de 

regulação, para que os interesses das várias categorias de usuários sejam contemplados de 

forma adequada pelos operadores, a saber: empresas municipais, que vêm crescendo em 

número, principalmente no estado do Rio de Janeiro, empresas privadas e companhias 

estaduais, apesar destas últimas estarem perdendo força. 

A partir da crítica do discurso da concorrência em ambiente de monopólio natural, 

como os serviços em questão, o trabalho chama atenção para a importância da atividade de 

regulação para concessionárias privadas ou públicas e apresenta a reorganização da 

operação do setor no estado do Rio de Janeiro, arena privilegiada de ação de antigos e 

novos operadores, da sociedade civil e de conflitos que emergem das novas 

institucionalidades formadas pela sociedade e pelas prefeituras municipais. 

A prática da concorrência em ambiente de monopólio natural 

 A configuração de monopólio natural é uma característica intrínseca da operação de 

redes de água e esgoto devido a inviabilidade de exploração/operação de uma mesma área 

geográfica por mais de um operador (Solanes, 1995), seja pela dificuldade de co-existência 

de dois operadores em uma mesma rede, seja pela inexistência de espaço físico e pelo 

altos valores a serem gastos com a construção de uma rede paralela. Nos setores de 

energia elétrica e telefonia, existem sistemas abertos que permitem aos usuários a escolha 

da operadora que lhe ofereça tarifas mais baixas, por exemplo, ou atendimento mais rápido 

às suas necessidades. No setor de saneamento básico, no entanto, a concorrência ocorre 

na fase inicial do processo de licitação, entre possíveis operadoras, perante apenas o titular 

dos serviços. Aos usuários cabe pagar as tarifas cobradas por concessionárias escolhidas à 

sua revelia. Dessa forma, como legitimar o discurso da concorrência para maximizar a 

eficiência?  Esse discurso, utilizado para justificar o retorno do capital privado na 

prestação de serviços básicos, parte do pressuposto de que a empresa pública – no 

exemplo brasileiro, as empresas estaduais – buscaria impedir a rescisão de contratos 

através da elevação no nível de qualidade e extensão dos serviços e satisfação dos 

usuários. Alguns questionamentos emergem desta argumentação: i) como, no Brasil, as 

Companhias Estaduais de Saneamento Básico podem competir com empresas privadas, 

diante da baixa capacidade de endividamento na qual se encontram há, pelo mentos, 15 

anos?; ii) por quê uma operadora de água e esgotamento sanitário buscaria para conquistar 

o usuário se este não tem, sequer, a informação sobre prazos ou condições do contrato de 

concessão e se somente lhe restam duas opções: a de ser atendido ou não ter acesso ao 

serviço? 
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 Considerando as características do setor e o processo de concessão/privatização2 

em curso, pode-se dizer que o ambiente de monopólio permanece, havendo, apenas, 

transferência de responsabilidade. No entanto, não é a ausência de concorrência em um 

determinado recorte espacial que constitui elemento de preocupação mas o reduzido 

número de utilities multinacionais que controla este mercado3: Vivendi4, Suez-Ondeo, 

Thames Water e Saur. As quatro juntas são responsáveis por 80% das 

concessões/privatizações mundiais (UN-HABITAT, 2003). A experiência e a capacidade de 

investimento destas grandes empresas faz com que a possibilidade de surgirem novas 

operadoras se reduza, principalmente em se tratando de países nos quais há a tradição de 

atuação do poder público. 

Dos países latino-americanos, Brasil, México e Argentina são apontado como 

mercados potenciais para a atuação dessas empresas pelo alto grau de urbanização e pela 

inexperiência de empresas privadas nacionais no setor de serviços públicos, o mesmo 

ocorrendo na África, Ásia. onde encontra-se o maior percentual de população sem acesso a 

serviços de qualidade e também onde já existe participação do capital privado nestes 

setores (UN-HABITAT, op. Cit.). O Brasil, no entanto, se destaca deste quadro pela atuação 

de um grupo de empresas nacionais, a holding Águas do Brasil, responsável pelas 

concessões de Águas do Imperador (Petrópolis), Águas de Jurtunaíba (Araruama, Silva 

Jardim e Saquarema), Águas do Paraíba (Campos) e Águas de Niterói (Niterói), todas no 

estado do Rio de Janeiro, além de Águas do Paranaguá, no estado do Paraná. A holding é 

formada por quatro empresas de construção civil: Carioca Engenharia (RJ), Queiroz Galvão 

(PE), EIT-Empresa de Instalações Técnicas (CE) e Cowan Engenharia (RJ), além da 

Developer, também do Rio de Janeiro, que presta consultoria em infra-estrutura. São 

empresas com aproximadamente 50 anos de existência, que construíram uma história de 

solidez e confiabilidade e que, através da operação de serviços em cinco concessões, 

abarcando um total de sete municípios, estão se fortalecendo no quesito experiência no 

setor de saneamento, podendo obter vantagens em futuras licitações. 

Com a inserção do capital privado em setores estratégicos como o de infra-estrutura, o 

papel do Estado sofre transformações e passa de provedor e investidor a regulador de 

serviços e da economia. O grande problema a ser enfrentado é a dificuldade de se 

estabelecer regras claras e eficientes de regulação para reduzir os custos de transação para 

                                                           
2 O uso destes termos justifica-se pela diferenciação entre as duas modalidades na qual privatização 
representa a transferência total de ativos para o capital privado enquanto concessão representa o 
direito de operação dos serviços durante determinado período (Sales, 2004). 
3 O termo “mercado” está sendo utilizado neste trabalho, com as devidas ressalvas, por considerar os 
interesses das empresas envolvidas no setor em questão. 
4 A Vivendi é uma empresa francesa que atua nos setores de água, energia, construção, transporte e 
mais recentemente, comunicação, sendo considerada a primeira nos setores de prestação de serviços 
públicos (Rapport Annuel Vivendi Environment, 2000 e www.saneamentobasico.com.br),  
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as empresas, os riscos de cooptação do agente fiscalizador pelo operador e possibilitar o 

pleno atendimento da população, principalmente a das comunidades historicamente 

excluídas. 

A importância da regulação 

Os padrões de comportamento dos processos regulatórios apresentam, como 

característica, uma dinâmica que dificulta a formação de um corpo teórico geral. Neste 

trabalho – e em outros da autora – a definição de regulação utilizada aproxima-se da de 

Robert Boyer (1987), que assume regulação como um conjunto de regras ou normas 

segundo as quais os agentes produtivos (aqui se incluem os agentes de produção 

econômica e de reprodução social) devem se ajustar para atuarem no correspondente setor 

(Boyer, 1987). Outra definição bem próxima é a de Stark (2001)5, na qual regulação é um 

conjunto de práticas e regras mediante as quais o governo modifica ou orienta a conduta 

e/ou a estrutura de uma indústria, serviços público ou privado, com o objetivo de minimizar 

custos de transação associados a fatores institucionais e aperfeiçoar a eficiência e a 

eqüidade dos mercados de acordo com o interesse social. O que diferencia as duas 

definições é que para Boyer tais normas podem ser instituídas pelo poder público ou por 

órgãos econômicos e não há padronização generalizada para essa normatização, já Stark 

condiciona a formulação das regras ao poder do governo e argumenta que uma das 

mudanças impostas pela reforma do Estado é a atividade reguladora como papel 

fundamental a ser exercido pelo poder público nos setores de saúde, meio ambiente, 

educação, justiça, telecomunicações, energia elétrica e saneamento. Segundo o autor, 

existem três tipos de regulação, de acordo com o espectro da ação: regulação econômica 

ou de mercado, na qual a autoridade governamental fiscaliza e interfere no estabelecimento 

de preços, na produção e no funcionamento do mercado; a regulação social, com o uso da 

autoridade do governo para estabelecer normas e diretrizes orientadas a garantir o acesso 

de toda população a determinado bem ou serviço; e a regulação administrativa em que o 

governo atua no controle de atividades orientadas à administração de informações para 

controle da ação dos cidadãos6. 

No Brasil, com a nova configuração da prestação e responsabilidade pelos serviços 

públicos, a regulação vem sendo exercida por agências setoriais, instituídas pelo governo 

central e que dispõem de autonomia para arbitrarem quanto aos serviços e aos bens a eles 

diretamente relacionados, com exceção dos serviços de água e saneamento. Estes, 

segundo a constituição de 1988 e o anteprojeto de lei da Política Nacional de Saneamento 

                                                           
5 Carlos Stark faz parte do grupo de teóricos neo-institucionalistas, assim como Douglass North, 
economista e Ron Martin, geógrafo. 
6 Esta modalidade estaria mais ligada aos mecanismos legislativos. 
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Ambiental, ainda em apreciação, devem ser fiscalizados por agente regulador instituído pelo 

titular, isto é, o município ou este aliado ao estado, em caso de consórcio. 

Durante o governo militar, quando a responsabilidade pelos serviços de água e 

esgoto foi transferida para as então recém criadas companhias estaduais de saneamento 

básico, as funções de planejar, regular e fiscalizar os serviços ficaram sob a 

responsabilidade do BNH-Banco Nacional de Habitação. Com a extinção do BNH, em 1986, 

o setor se viu sem mecanismos bem definidos de regulação, i.e., antes mesmo da abertura 

do setor à atuação do capital privado (Sales, 2004). Dessa forma, muitos processos de 

concessão completaram-se sem que fossem criados mecanismos para acompanhá-los, o 

que ocorreu, também, no setor de telecomunicações. Esse quadro não é exclusividade do 

Brasil. Em outros países latino-americanos, e mesmo europeus, a transferência de 

responsabilidade pelos serviços de utilidade pública ocorreu antes ou paralelamente à 

criação de autarquias que exerceriam a atividade regulatória. 

 Diante da crescente participação de empresas privadas nos serviços mencionados, a 

atividade reguladora surge como uma nova e fundamental atribuição do Estado, o que não 

representa interferência nos negócios, mas a possibilidade de maximizar o bem-estar social 

e o dinamismo econômico, e minimizar os custos de transação7. A insuficiência ou mesmo 

inexistência de mecanismos de regulação é apontada como um forte obstáculo ao 

desenvolvimento da política nacional de privatização. Ao mesmo tempo, esta lacuna permite 

que os interesses dos usuários, sobretudo os de baixa renda, não sejam adequadamente 

considerados quando do planejamento de estratégias para o cumprimento de contratos. 

Dessa forma, faz-se mister a discussão sobre a importância desse novo e fundamental 

papel do poder público. 

Mesmo os agentes privados encaram a indefinição de marcos regulatórios como um 

risco para o setor, devido às incertezas quanto à titularidade dos serviços8 e quanto ao 

desejo de novos governos manterem ou não o contrato nas mesmas condições quando da 

licitação. O risco, porém, ganha proporções maiores quando encontra rebatimento no 

atendimento aos interesses dos usuários, mormente os usuários domésticos, de áreas que 

ainda não estão cobertas ou apresentam baixo acesso à rede. Esse quadro já originou 

conseqüências negativas em alguns de nossos países vizinhos como Argentina e Bolívia. 
                                                           
7 Custos de transação são aqueles que surgem nas trocas de bens e serviços e nos contratos entre 
agentes econômicos. As transações mais complexas oferecem altos custos e apresentam maior 
necessidade de arranjos institucionais (Törnquist, 1999). O ente regulador atuaria no sentido de 
compensar possíveis falhas institucionais que pudessem impedir o bom funcionamento do setor em 
questão, opinião compartilhada por Stark (2001), Bueno (2003) e outros autores da Nova Economia 
Institucional. 
8 A concessionária Águas de Niterói aguardou dois anos e quatro meses para entrar em operação 
devido uma ação jurídica movida pelo governo do estado do Rio de Janeiro, Brasil, contestando a 
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Em Buenos Aires, a operadora privada Águas Argentinas S.A., controlada pela francesa 

Suez, a segunda maior do mundo, teve a oportunidade de rever seu contrato no sentido de 

reavaliar suas tarifas, o que foi feito com apenas 8 meses de concessão, onerando o 

consumidor com um aumento de 13,5% nas tarifas. Segundo Daniel Azpiazu (2002), as 

características do programa de privatização da Argentina consistem: 

a) na formulação tardia e limitada de marcos regulatórios; 

b) em agências reguladoras ineficientes; 

c) na desproteção dos usuários; 

d) no crescimento do número de áreas privilegiadas por políticas públicas; 

e) na renegociação de contratos de concessão, principalmente no que diz respeito 

ao aumento de tarifas; 

f) na ausência de transparência nas negociações; 

g) na grande preocupação com a maximização dos lucros e benefícios das 

empresas que investem no setor. 

Na Bolívia, o contrato de privatização de Cochabamba foi considerado um verdadeiro 

fracasso. Além da clara ingerência por parte das elites locais, o contrato foi fechado em 

setembro de 1999, secretamente, entre essas mesmas elites, a empresa operadora – 

Bechtel Enterprises, grande empresa estadunidense de engenharia e de construção – e o 

governo (Ramos e Kruse, 2003). Assim como em Buenos Aires, em Cochabamba a Aguas 

del Tunari elevou as tarifas só que, desta vez, muito antes mesmo de qualquer investimento 

na melhoria dos serviços: apenas quatro meses depois, os consumidores foram 

“agraciados” com aumentos de tarifa de até 300%. Pela atuação da sociedade civil, que se 

rebelou contra tal situação, o contrato foi rescindido em abril de 2000. Dois anos mais tarde, 

em de abril de 2002, os serviços foram reassumidos, por um período de 40 anos, pela 

empresa municipal Servicio Agua Potable y Alcantarillado Cochabamba – SEMAPA, 

empresa anterior à privatização. A única empresa privada atuante no país é a Aguas de 

Illimani S/A – AISA, com as concessões de La Paz e El Alto desde setembro de 1997. As 

demais cidades são servidas por cooperativas e empresas municipais e reguladas pela 

SISAB – Superintendência de Saneamiento Basico9. 

Avaliando experiências tão próximas, torna-se imperativo que o poder público 

assuma seu papel de ente regulador de forma a impedir que os serviços no país estejam 

                                                                                                                                                                                     
titularidade da prefeitura municipal de Niterói quanto à responsabilidade pelos serviços de água e 
esgoto. 
9 Informações disponíveis no site www.sisab.gov.bo/empresasreguladas.html.  
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sujeitos a interesses de elites e empresas, sem considerar o atendimento à população e o 

princípio de universalização, com qualidade. 

Afim de organizar o setor, está sob apreciação o anteprojeto de lei da Política 

Nacional de Saneamento Ambiental-PNSA que fixa diretrizes para os sub-setores de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário (coleta e tratamento), manejo de resíduos e 

manejo de águas pluviais urbanas, de forma específica, bem como para regulação, 

fiscalização, complementaridade dos serviços, concessão e aspectos econômico-

financeiros. De acordo com o documento, a prestação de serviço público de saneamento 

básico, sob qualquer modalidade de delegação deve ser objeto de regulação e fiscalização 

permanente por órgão ou entidade que integre a administração direta ou indireta do titular 

dos serviços ou por consórcio público e para que o ato de delegação tenha legitimidade, é 

fundamental a realização prévia de audiências e consultas públicas10. 

Enquanto o anteprojeto de lei não é aprovado, quem vem exercendo a atividade 

reguladora é o titular dos serviços, isto é, a prefeitura do respectivo município que concede 

os serviços à iniciativa privada, geralmente através do antigo setor responsável por obras e 

habitação11 ou, no caso de consórcios entre municípios, agências reguladoras que, por sua 

vez, não possuem o caráter setorial, sendo responsáveis por outros serviços concedidos. 

Um exemplo dessa nova organização é a Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Concedidos do Rio de Janeiro-ASEP, responsável pelas funções de regulação e fiscalização 

dos setores de transporte e energia elétrica e que fiscalizam apenas as concessões da 

Prolagos e Águas de Jurtunaíba, por tratarem de associação entre as esferas municipal e 

estadual. 

Reorganização dos serviços de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro 

A partir de um levantamento mais detalhado das concessões de água e esgoto nos 

municípios brasileiros, realizado no ano de 2002, pôde-se perceber que o estado do Rio de 

Janeiro, apesar de mostrar menor número de contratos que São Paulo e Mato Grosso, 

conforme quadro abaixo, apresenta características específicas no que se refere à 

distribuição espacial dos operadores; à modalidade de concessão – com exceção do 

município de Arraial do Cabo, todas as concessões são da modalidade plena, i.e., água e 

esgoto; à organização dos municípios para gestão dos serviços, com formação de 

consórcios intermunicipais; e ao dinamismo do setor. Por esse motivo, o estado é o recorte 

espacial deste trabalho que busca identificar o comportamento dos novos agentes diante 

das inflexões impostas pela reinserção do capital privado em serviços básicos e setores de 

                                                           
10 Seção VIII, Art.13 e Seção IX, Art.18, respectivamente. 
11 No município de Macaé, atendido pela CEDAE e no município de Niterói, abastecido pela Águas de 
Niterói, de capital privado, ambos no estado do Rio de Janeiro, o órgão responsável pela regulação é 
a EMHUSA – Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento  
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infra-estrutura e pela afirmação do município como ente federado relativamente autônomo 

do governo do estado, apontando para o crescimento de empresas municipais e 

concessionárias privadas. 

Quadro 1 – Concessões dos serviços de água e esgoto à iniciativa privada – Brasil 
2003. 

 

Estado Total de Concessões Nº de Municípios 

Amazonas 01 01 

Espírito Santo 01 01 

Minas Gerais 03 03 

Mato Grosso 01 01 

Mato Grosso do Sul 25 25 

Paraná 01 01 

Rio de Janeiro 08 14 

São Paulo 18 17 

Fonte: ABCON e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2003. 

Através da análise do mapa de operadores de água e esgoto do estado do Rio de 

Janeiro, em 2002, é possível identificar três categorias de operadores, concentrados 

espacialmente, da seguinte forma: 

1) forte presença de companhias municipais, isto é, serviços autônomos de água e esgoto-

SAAE, na região do médio vale do rio Paraíba do Sul; 

2) significativo número de concessões a empresas privadas na baixada litorânea, mais 

especificamente nos municípios da região dos Lagos; 

3) presença da CEDAE-Companhia Estadual de Água e Esgoto do Estado do Rio de 

Janeiro na faixa diagonal, que inclui os municípios da Região Metropolitana e separa as 

outras duas categorias polarizadas. 
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Historicamente, os investimentos em infra-estrutura são direcionados para centros 

urbanos e áreas que ofereçam potencial para desenvolvimento econômico (Rezende e 

Heller, 2002) enquanto as áreas rurais são excluídas das metas estabelecidas para estes 

setores. Essa lógica serviu de base para a organização dos serviços no período colonial, 

quando as ações de saneamento eram menos implementadas pelo governo que 

individualmente, durante a segunda metade do século XIX e primeira metade do século 

passado, quando os serviços de água e esgoto do estado do Rio de Janeiro estavam sob a 

responsabilidade de empresa privada, para o governo militar e o PLANASA, com a atuação 

das CESBs e para as empresas privadas que voltam a atuar no setor. Com a reduzida 

capacidade de investimento da CEDAE, as áreas que ainda recebem algum tipo de 

manutenção estão localizadas nas áreas urbanas e são também essas áreas as mais 

atraentes para o capital privado. O resultado deste direcionamento preferencial de recursos 

financeiros é a desigualdade espacial no acesso aos serviços, abismo que em pleno “século 

da água” insiste em permanecer. 

Assim, o território fluminense apresenta significativas diferenças entre suas meso-

regiões, entre suas áreas urbanas e ruruais e no que tange a relação água-esgoto. 

Independente do período analisado, a região metropolitana (RM) sempre apresenta uma 

cobertura mais abrangente que outras regiões: em 1980, a 67% da população da RM eram 

atendidos pela rede estadual de água e 53% estavam conectados à rede de esgotos. Em 
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2000, os valores apresentam baixas variações mas mostram-se muito mais elevados se 

comparados às outras regiões do estado que não alcançam o patamar de 40%12. Esses 

valores comprovam o notório privilégio da região metropolitana quanto à instalação de infra-

estrutura, o que pode ser justificado pelo grau de urbanização, concentração demográfica e 

dinâmica econômica e política como centro de decisões do estado. Mas, se outras regiões, 

distintas da RM, oferecem níveis tão baixos de cobertura dos domicílios, o que pode explicar 

o interesse do capital privado e a disposição das prefeituras em assumir a responsabilidade 

por um setor tão problemático? 

Para os municípios autônomos, isto é, que se responsabilizaram pela prestação dos 

serviços, quatro hipóteses podem ser formuladas: 

I) capacidade financeira – o quadro de algumas prefeituras, principalmente dos 

municípios que apresentam importante atividades econômicas13, permitem que 

as mesmas, via empresas municipais, se responsabilizem, de forma satisfatória, 

pela cobertura das demandas existentes, não atendidas pela empresa estadual, 

no caso a CEDAE, hipótese fortalecida pelo crescimento de transferências da 

União, proporcionada pela Constituição de 1988; 

II) estratégias políticas – esta hipótese constitui-se pela adoção de políticas públicas 

que também têm como objetivo o atendimento de demandas não satisfeitas pela 

Cesb. Na medida em que a população associa, freqüentemente, a qualidade dos 

serviços prestados à eficiência da administração local, isto pode reverter em 

estratégia para a manutenção e expansão do poder, via eleição, nos municípios 

próximos ou mesmo no território do estado; 

III) proximidade de corpos hídricos – a maioria dos municípios os quais a prefeitura 

assumiu a responsabilidade pelos serviços localiza-se próximo ao rio Paraíba do 

Sul, principal fonte de abastecimento do estado. Essa proximidade pode se 

converter em redução de custos para construção, ampliação e manutenção da 

rede, além da oferta do recurso hídrico mesmo; 

IV) ausência de possibilidades – apesar de parecer um tanto carregada, esta 

hipótese, mais direcionada aos municípios de menor capacidade de 

financiamento, constitui-se pelo possibilidade de as prefeituras se verem 

obrigadas a assumir a responsabilidade pelos setores de água e esgoto, diante 

                                                           
12 Esses números foram obtidos através de cruzamento de informações da Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico, IBGE, do Anuário Estatístico do Estado do RJ, 1981 e 2001. 
13 Aqui pode-se incluir os casos de Barra Mansa e VoltaRedonda, com importante produção siderúrgica 
e metalúrgica e o de Macaé, fortemente beneficiada pelo recebimento de royalties da exploração de 
petróleo. 
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do término do contrato com a CEDAE e a falta de interesse do capital privado, 

por motivos diversos, de investir nestas áreas. 

No caso da Região dos Lagos, na qual estão presentes duas concessionárias 

privadas, há um outro arranjo de fatores. A região apresenta sérios problemas de 

abastecimento de água e saneamento e apesar da relativa autonomia proporcionada pelo 

projeto de descentralização fiscal, não dispõem de capacidade de financiamento para cobrir 

os déficits no setor. Além da topogrrfia da região, com presença de morros, o que dificulta a 

instalação e ampliação das redes, os municípios recebem um grande número de visitantes 

nos períodos de fim de ano e carnaval, agravando ainda mais os problemas de falta de água 

e produção de esgoto, alimentando, paralelamente, um mercado de carros-pipa. 

A alternativa encontrada para a gestão dos serviços nestes municípios foi a 

formação de dois consórcios intermunicipais: i) dos municípios de Saquarema, Araruama e 

Silva Jardim, que concederam os serviços à Águas de Jurtunaíba (da holding Águas do 

Brasil), ii) dos municípios de São Pedro da Aldeia, Iguaba, Arraial do Cabo (somente sub-

setor de água), Cabo Frio e Búzios, que concederam os serviços de água e esgoto à 

Prolagos (Águas de Portugal). A estrutura de consórcio intermunicipal é uma alternativa, 

também exclusiva do estado fluminense, para a gestão de serviços de interesse comum dos 

municípios consorciados que, a priori, visa a descentralização do poder decisório, com a 

participação ativa da sociedade civil, além de propiciar o controle social das autoridades, 

instituições e organizações governamentais e estimular a igualdade de responsabilidade 

para os representantes na formação de uma nova territorialidade – por ultrapassar o limite 

federativo de município, com agentes de interesses muitas vezes conflitantes, o que pode 

representar um desafio ao atendimento de interesses da coletividade (Fontes, 2001). 

Apesar dos problemas verificados na Região dos Lagos, o que faz desta região um 

mercado potencial, é a rapidez do processo de urbanização, o que representa aumento do 

número de consumidores. Este incremento é, em parte, motivado pela dinâmica da 

produção e exploração do petróleo e do recebimento de royalties, o que pode ser 

comprovado pelos empreendimentos imobiliários presentes ao longo das principais 

rodovias. Esta justificativa pode, também, explicar a presença da holding Águas do Brasil no 

município de Campos (Quadro 2) – primeiro município do estado em recebimento de 

royalties. 

Quadro 2 – Concessões de água e saneamento ao capital privado, no estado do Rio 
de Janeiro, por município, empresas participantes do consórcio, operadora local, 
modelos de concessão, data do contrato, prazo de concessão e valor dos 
investimentos. 
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 Municípios  Empresas  Operadora  Modelo Data Prazo 
(anos) 

Investi-
mento (R$ 
milhões) 

Araruama, 
Silva Jardim e 

Saquarema 

Erco, Cowan, 
EIT, Queiroz 

Galvão, 
Developer 

Águas de 
Jurtunaíba 

Plena 01/12/97 25 67,00 

Campos Developer, 
Carica, 
Cowan, 
Queiroz 

Galvão, EIT 

Águas do 
Paraíba 

Plena 16/09/96 30 115,60 

Niterói Carioca, 
Cowan, 

Developer, 
Queiroz 

Galvão, EIT 

Águas de 
Niterói 

Plena 24/10/97 30 220,00 

Petrópolis Developer, 
EIT, Trana, 

Cowan, 
Queiroz 
Galvão 

Águas do 
Imperador 

Plena 22/10/97 30 105,80 

Arraial do 
Cabo, Búzios, 

Cabo Frio, 
Iguaba, São 

Pedro da 
Aldeia 

Águas de 
Portugal 

Prolagos Plena 25/04/98 25 272,23 

Nova 
Friburgo 

Earth Tech CAENF Plena 31/05/99 25 139,91 

Fonte: ABCON – Concessões Privadas em Operação, setembro/2002. 

O crescimento do número de empresas municipais é bastante expressivo e 

representativo da inflexão do modelo de operação vigente até então. A afirmação dos 

municípios como titulares dos serviços por parte da Carta Constitucional de 1988 e o 

fortalecimento deste princípio no anteprojeto de lei da PNSA leva à hipótese do crescimento 

de SAAEs através do rompimento ou da não renovação do contrato com a companhia 

estadual, o que é claramente visualizado no mapa de operadores de água e esgoto de 2003, 

da mesma forma que o surgimento de uma nova categoria (representada pela prestação 

compartilhada dos serviços) leva à hipótese de os municípios que a compõem tornarem-se 

autônomos, encampando todos os escopos dos serviços. Paralelo a isso, a manutenção de 

áreas operadas por concessionárias privadas pode acenar para a extensão da atuação das 

mesmas, pelo menos em municípios que dispõem de baixa capacidade de investimentos 

e/ou com um atraente mercado consumidor. 
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 Em todas as situações é necessário que haja órgãos responsáveis pela regulação e 

fiscalização, independente da origem do capital. Se considerarmos a noção de regulação 

social de Stark, citada neste trabalho, a atividade reguladora deve primar pelo bem-estar da 

sociedade, permitindo que todos tenham acesso a bens e serviços com qualidade e 

regularidade, sem serem extremamente onerados por isso. Fala-se aqui do não atendimento 

das necessidades dos cidadãos e o abuso do aumento de tarifas e, a exemplo da Bolívia, na 

ausência de órgão competente, a atuação da sociedade civil é de fundamental importância 

para impedir que o lucro seja a única meta das concessionárias, em se tratando de 

ambiente de monopólio. Por isso, diz-se da importância da regulação também para empresa 

estadual ou municipal: a ausência da possibilidade de reversão de contrato abre espaço 

para possíveis arbitrariedades. Em outras palavras, o serviço torna-se público apenas por 

ser prestado por empresa do governo e não pelo atendimento do conjunto de cidadãos de 

um determinado espaço. 

Considerações Finais 

As recentes transformações macroeconômicas apresentam reflexos em várias 

esferas, desde o redirecionamento de investimentos para setores mais prósperos à 
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reestruturação de setores sociais, o que inclui os serviços de utilidade pública como o de 

água e esgoto. 

No Brasil, a incapacidade de investimentos das CESBs, o projeto de 

descentralização política e o aumento de repasse de verbas da União para os municípios 

abriu espaço para a reorganização de setores estratégicos. Diante desse quadro, é de suma 

importância reconhecer que o surgimento de novas categorias de organizações como a 

sociedade civil, concessionárias privadas e empresas municipais representam novas 

categorias de conflitos devido a diversidade de interesses que podem ser identificados. Um 

exemplo do que está-se falando é a revisão de cláusulas contratuais na concessão 

envolvendo a Prolagos. A revisão diz respeito aos investimentos no sub-setor de esgoto: de 

acordo com o contrato, a concessionária Prolagos deveria começar a investir na coleta e 

tratamento de esgoto apenas 6 anos após o início da concessão. A união de Ongs e 

categorias de usuários junto à ASEP e ao Ministério Público resultou na antecipação destes 

investimentos em 3 anos, obrigando a Prolagos a começar a construção de estações de 

tratamento de esgoto em 2003, estando sujeita a multas caso não fosse cumprido o 

estabelecido. Este é apenas um exemplo de como a organização de determinados agentes 

pode resultar em mudanças no comportamento de outros aumentando, assim, a gama de 

conflitos. 

Essas considerações forçam a reflexão sobre a necessidade de regras mais claras 

para que o setor possa funcionar de forma a atender seus objetivos: universalidade do 

atendimento, na quantidade e qualidade adequada ao bens estar do cidadão que 

permanece em uma situação desprivilegiada quando da defesa de seus interesses e 

necessidades. 

 O discurso de que a concorrência entre empresas públicas e privadas levaria à 

eficiência na prestação dos serviços cai em um vazio proporcionado pela prática mesma 

desta tal “concorrência” em um ambiente de monopólio natural como o de serviços de água 

e esgoto, no qual a concorrência ocorre, apenas, no momento da licitação, quando o poder 

concedente, e só ele, sem a participação dos usuários, escolhe, de acordo com critérios que 

ele mesmo estabelece, a concessionária que será a nova responsável pelo setor. Após esse 

momento, o consumidor será atendido por um único prestador, que pode, de acordo com as 

estratégias traçadas e com as oportunidades apresentadas, expandir seu mercado de 

consumidores cativos e excluir classes da população ou áreas geográficas de suas metas. 

Resta às instituições competentes, atentar para a necessidade de se estabelecer 

instrumentos regulatórios eficientes e claros, tanto no que tange à saúde financeira dos 

contratos, quanto à saúde do consumidor, no sentido pleno da palavra. 
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