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Essa configuração está associada à idéia de mono-

pólio natural, na qual não é possível obter os ga-

nhos de eficiência derivados da competição. Há 

necessidade de regulação forte, para controlar a 

possibilidade de preços de monopólio, já que, por 

critérios técnicos, o operador tem que ser único. A 

incerteza associada ao longo período de maturação 

dos projetos e a possibilidade de mudanças de con-

dições ao longo desse período são fatores que redu-

zem os incentivos ao investimento de capitais pri-

vados, afetando até mesmo o sistema de incentivos 

que determina o investimento público no setor.

Este artigo avalia que o Planasa – Plano Nacional 

de Saneamento – constituiu resposta relativamente 

bem-sucedida às pressões causadas pela urbaniza-

ção da economia brasileira na segunda metade do 

século passado, mas apresentou falhas que impedi-

ram avanços maiores em direção à universalização 

dos serviços. O esgotamento do modelo Planasa a 

partir dos anos oitenta criou uma lacuna. Desde 

então, o Estado brasileiro perdeu sua capacidade 

de investimento. A Constituição de 1988 criou in-

definições nos campos da titularidade e do marco 

regulatório, com efeito negativo sobre investimen-

tos públicos e privados. Durante a dé-

cada de noventa foram implementados 

programas que lograram avanços im-

portantes na cobertura das redes, mas 

a indefinição da titularidade e a falta 

de clareza do marco regulatório im-

pediram avanços mais significativos em direção à 

universalização dos serviços.

O Brasil perde por esperar
Artigo dos professores Fernando Garcia, Rogério 

César de Souza e José Ricardo de Santana1 chama 

atenção para os custos econômicos e sociais asso-

ciados ao subdesenvolvimento de infra-estrutura 

brasileira, em especial quanto às redes de transporte 

rodoviário e de energia elétrica. A insuficiência do 

saneamento básico também está associada ao des-

perdício de oportunidades preciosas de redução da 

pobreza, aumento da inclusão social e promoção 

do desenvolvimento econômico. As conseqüências 

mais conhecidas da falta de redes de água e de es-

goto manifestam-se na forma de uma proliferação 

de doenças gastrointestinais que sobrecarregam o 

serviço de saúde pública. Essas doenças e a mor-

talidade infantil diminuem o capital humano dos 

indivíduos mais pobres.

Há efeitos negativos sobre a qualidade do meio 

ambiente. Esses decorrem não somente da insufici-

ência das redes de esgoto, mas também do retorno 

das águas servidas ao ciclo natural, sem tratamento 

adequado. O Brasil produz e distribui cerca de 44 

milhões de metros cúbicos de água por dia.2 Des-

tes, 15 milhões são coletados através de redes ge-

rais, mas apenas 5 milhões de metros cúbicos são 

retornados ao meio ambiente com tratamento ade-

quado. Preocupantemente, 39 milhões de metros 

cúbicos de água não são retornados com tratamen-

to, sendo em grande parte despejados in natura no 

solo ou em cursos d’água. O volume de água que, 

a cada mês, é distribuída para consumo e que não 

retorna ao ciclo natural com o tratamento adequa-

do equivale à metade do volume de água contido 

na Baía da Guanabara. A cada ano, esse volume 

tem a ordem de grandeza equivalente a seis baías 

da Guanabara.

A expansão das redes de saneamento produz 

externalidades positivas cujos benefícios incidem, 

principalmente, sobre os segmentos mais pobres 

da população. Entre esses benefícios,3 pode-se 

mencionar que a disponibilidade de redes de in-

fra-estrutura amplia o valor das propriedades dos 

mais pobres. Outro efeito importante é que a ofer-
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ta de redes de saneamento viabiliza vários tipos de 

pequenos negócios e setores com potencial com-

petitivo. Por exemplo, o desenvolvimento de novos 

destinos para o turismo receptivo, que possui ca-

pacidade de geração de empregos superior à média 

dos demais setores, não é possível sem saneamento 

adequado.

A expansão da infra-estrutura de saneamento 

deve ser considerada como um veículo de redução 

da pobreza. Ações nesse campo poderiam gerar 

resultados mais efetivos que programas sociais de 

cunho assistencialista. Entretanto, a baixa visibi-

lidade das ações em saneamento não é capaz de 

competir, em termos de preferências políticas, com 

essas últimas. O país espera pelo aumento dos in-

vestimentos no setor, mas seu ritmo tem se manti-

do aquém do que seria desejável.

Investimentos e indefinições
O setor de saneamento passou a adquirir a confi-

guração atual a partir dos anos setenta, com o Pla-

nasa - Plano Nacional de Saneamento. O Planasa 

incentivou os municípios a concederem os servi-

ços às recém-criadas companhias estaduais de sa-

neamento básico. Estas, por sua vez, tinham acesso 

aos empréstimos do Banco Nacional da Habitação 

(BNH) e a fundos constituídos a partir dos orça-

mentos estaduais. O acesso a esses financiamentos 

e a subsídios cruzados atraiu cerca de três quartos 

do total de municípios para o novo sistema. Na 

concepção do sistema, previa-se que o papel do 

BNH seria gradualmente reduzido na medida em 

que os fundos estaduais fossem capazes de obter 

autonomia financeira, a partir do fluxo de tarifas 

gerado pelos investimentos. De fato, o BNH dis-

ponibilizou recursos abundantes para as CESBs na 

primeira década de vida do Planasa, permitindo a 

manutenção de tarifas baixas e a realização de in-

vestimentos. 

O Planasa atingiu resultados concretos, especial-

mente no tocante à ampliação da cobertura dos 

serviços de abastecimento de água para quase 80% 

da população urbana Entretanto, já naquele mo-

mento, vários fatores contribuíram para a deterio-

ração da saúde financeira das companhias. As fon-

tes de financiamento esgotaram-se acompanhando 

as dificuldades macroeconômicas, ao mesmo tem-

po em que terminavam as carências dos emprés-

timos obtidos nos anos anteriores e aumentavam 

as despesas de amortizações e encargos financeiros 

das dívidas.

Outro problema apareceu na área operacional. 

A ênfase anterior em construção, juntamente com 

o uso político das companhias e o crescimento da 

inflação, impuseram um ônus adicional sobre os 

custos de operação. A lógica do Planasa mostrou-

se fortemente voltada à construção e ampliação 

dos sistemas, com menor ênfase 

nos aspectos de operação, que não 

eram financiados pelo BNH. Essa 

ênfase levou a uma posterior de-

gradação dos sistemas e a um ín-

dice bastante elevado de perdas de 

água, que persiste até hoje. Após 

a extinção do BNH, em 1986, a Caixa Econômi-

ca Federal assumiu seus papéis mas, submetida a 

limitações orçamentárias severas, teve de reduzir 

sensivelmente a oferta de recursos, agravando o 

quadro de dificuldades dos anos oitenta.

Em meio à crise do setor, no final dos anos 80, 

destaca-se a introdução de dispositivo na Consti-

tuição de 1988 que definiu que os municípios se-

riam responsáveis pelos serviços de interesse local, 

levantando dúvidas sobre a titularidade dos ser-

viços de saneamento. Desde então, a indefinição 

relativa à titularidade dos serviços constituiu im-

portante entrave à expansão do setor, um elemento 

adicional na crise que se seguiu à desarticulação 

dos mecanismos de financiamento e moderniza-

ção no âmbito do Planasa.

A partir dos anos noventa até hoje, os avanços no 

campo da regulamentação e da definição da titula-

ridade mostraram-se limitados. As políticas públi-

cas relativas ao saneamento vêm apresentando um 

padrão comum, caracterizado pela ênfase na mo-

dernização e a ampliação marginal da cobertura 

dos serviços. A expansão da cobertura foi motivada 

por um conjunto de programas federais, que po-

dem ser enquadrados em dois conjuntos de ações.4 

O primeiro conjunto é voltado para a redução das 

desigualdades sócio-econômicas, privilegiando 

sistemas sem viabilidade econômico-financeira. 

Este grupo inclui programas lançados desde 1990, 

como o Pró-Saneamento, Programa de Ação Social 

em Saneamento e as ações da Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa). O segundo conjunto de pro-

gramas é voltado para a modernização e desenvol-

vimento institucional dos sistemas de saneamento. 

A indefinição relativa à 
titularidade dos serviços 

constitui importante entrave à 
expansão do setor
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São exemplos deste grupo o Programa de Moder-

nização do Setor de Saneamento (PMSS) e o Pro-

grama de Pesquisas em Saneamento Básico (Pro-

sab). A principal novidade dos anos noventa foi, 

portanto, a linha de aperfeiçoamento institucional 

que passou a direcionar os programas destinados 

ao setor. A ação modernizante incluiu o incentivo à 

realização de concessões à iniciativa privada, ainda 

que com base em regulamentação insuficiente.

A expansão da cobertura desde os anos noventa 

foi mais que suficiente para acompanhar o cresci-

mento populacional, mostrando avanços na cober-

tura tanto de redes de água quanto de esgoto. Em 

2003, a cobertura das redes de água chegou a 89,6% 

dos domicílios urbanos, e de esgotos, 55,3%. Essa 

expansão evidencia o relativo sucesso das políti-

cas públicas dos anos noventa até hoje. Por outro 

lado, um salto ainda mais significativo em direção 

à universalização pode ter sido impedido pela in-

definição da titularidade e do marco regulatório. A 

posição brasileira relativamente a outros países de 

renda média não pode ser considerada ruim (ver 

figura), mas também não é de destaque.

Marco regulatório
A experiência mundial em gestão de sistemas de 

saneamento mostra três modelos gerais: o inglês, 

baseado na pri-

vatização inte-

gral regulada; o 

francês, de con-

cessões públi-

cas comerciais; 

e a gestão pelo 

setor público 

em nível local, 

como é o caso 

da grande maio-

ria dos países. A 

regulação do sa-

neamento tem 

sido associada 

aos paradigmas 

inglês e francês. 

No modelo in-

glês, a regulação 

é feita por agên-

cia única de âmbito nacional, a Ofwat. No modelo 

francês, não há agência reguladora e a regulação 

é feita pelos contratos. A lei foi incorporando as 

inovações surgidas nos diversos tipos de contratos 

celebrados desde o início do século passado entre 

as milhares de comunas e um pequeno número de 

grandes empresas privadas.

Não há clareza sobre o marco regulatório que se 

aplica aos serviços de saneamento no Brasil. Um 

trabalho recente de Ronaldo Seroa da Motta e Ajax 

Moreira5 aponta que a falta de regulação no setor 

de saneamento não estimula avanços em direção 

à fronteira tecnológica, tendo em vista que não há 

regulação voltada para o incentivo aos ganhos de 

produtividade. 

Apesar da falta de clareza sobre o marco regulató-

rio, a idéia de ausência de regulação do saneamen-

to brasileiro deve ser relativizada em pelo menos 

quatro aspectos. O primeiro diz respeito à pressão 

política, que exerce uma forma de regulação infor-

mal sobre as autarquias municipais, especialmente 

nos municípios de menor porte, onde a proximi-

dade entre o operador e os usuários produz natu-

ralmente um maior grau de controle.

O segundo aspecto diz respeito a um pequeno 

número de companhias que abriram o seu capital 

e que mantêm ações transacionadas em bolsa de 

valores. Nesses casos, as estratégias e políticas da 

companhia passam a refletir diretamente no preço 

de suas ações no mercado secundário. O mercado 

de capitais se torna um elemento disciplinador da 

sua conduta. O próprio mercado de capitais se en-

carrega de desenvolver mecanismos de sistematiza-

ção e de disseminação de informações sobre essas 

empresas, gerando pressão por maior transparên-

cia, advinda tanto de analistas de mercado quanto 

dos investidores. Quando a empresa se auto-regula, 

pode-se dizer que em certo sentido o “regulador” 

é a própria governança corporativa; quando essa 

governança passa pelo mercado de capitais, ela se 

torna mais transparente e sujeita a incentivos dife-

rentes dos incentivos privados puros, com maiores 

chances de resultados superiores.

O terceiro aspecto refere-se aos casos, em peque-

no número, de operação privada. Em vários não há 

agência; a regulação é realizada em um modelo que 

guarda certas semelhanças com o modelo francês. 

Naquele país, a ênfase recai sobre a supervisão e a 

garantia da execução dos contratos, de competên-

cia do Tribunal de Contas.

Finalmente, são relevantes as experiências de re-

gulação em curso em estados como o Ceará, Rio 

Grande do Sul e Rio de Janeiro. Nesses casos, agên-

Acesso adequado 
a água e esgoto 
em países 
selecionados, % 
da população

Fonte: World 
Development Indicators 
2003, dados de 2000
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que é necessário maior clareza quanto ao marco 

regulatório; mas essas experiências podem apon-

tar para soluções que facilitem o encaminhamento 

de uma legislação voltada para essa clareza. Qual-

quer que seja a solução, ela deve ser caracterizada 

pela indução à eficiência no sistema. Essa eficiência 

deve ser buscada inclusive nas diretrizes do sistema 

de tarifas.

Em resumo, há necessidade de maior criativida-

de nas propostas sobre titularidade e a elaboração 

do marco regulatório. Se as soluções sobre a mesa 

parecem desgastantes e politicamente inviáveis, 

pode ser hora de buscar novas soluções que criem 

as condições para avanços, a passos largos, no sa-

neamento. 

cias reguladoras estaduais, voltadas para vários ser-

viços públicos, assumiram a regulação de serviços 

de saneamento.

Com criatividade a solução pode sair
A definição da titularidade é um grande desafio. 

As posições relativas a esse tema são polares e as 

propostas sucumbem pela forte oposição que en-

contram na parte oposta. A saída para o impasse 

pode estar em uma fórmula criativa que permita 

reduzir os atritos e acelerar o processo de defini-

ção, no âmbito legislativo, de um marco legal para 

o setor avançar. Caso contrário, o novo Projeto de 

Lei do Saneamento Ambiental poderá ter o mesmo 

destino dos projetos anteriores.

Outro desafio diz respeito à definição do marco 

regulatório. Não é correta a idéia de que não há re-

gulação do saneamento no Brasil. Este artigo apon-

tou que, ainda que boa parte do setor permaneça 

auto-regulada ou sem regulação, ocorrem pelo 

menos quatro formas de regulação no saneamento 

brasileiro: a via política, em geral para municípios 

pequenos; o mercado de capitais, para companhias 

abertas; os contratos, nas concessões privadas; e as 

agências reguladoras estaduais. Não há dúvida de 

Usando a 
criatividade é 

possível reduzir os 
atritos e acelerar 

o processo de 
definição de um 

marco legal para o 
setor avançar.

Algumas Características dos Modelos Francês e Inglês

Início do modelo Modelo inglês
Década de 1980

Modelo francês
Década de 1920

Configuração administrativa Regulação nacional e 
operação regional (bacias) Local

Tipo de regulação Por agência (price cap) Por processos

Instrumento da regulação Agência reguladora nacional Contrato e base legal

Propriedade dos ativos Privada Pública

Responsabilidade de gestão Privada Privada

Repartição das responsabilidades 
e riscos governo-concessionários Privado Varia conforme o contrato

Método de seleção do operador Participação em leilão de franquia 
por área (competição pelo mercado)

Compra de controle 
acionário(take over)

Elaboração própria
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