
Desde O fim de 2007, a iniciativa privada
acordou para as possibilidades abertas
pela retomada dos investimentos públi-

cos no setor de saneamento. Embora não resol-
vam o gigantesco passivo do País, os 10 bilhões
de reais anuais disponíveis para financiar proje-
tos na área representam uma oportunidade e
tanto de lucros, justamente em um momento em
que a economia desacelera.

"O setor de saneamento amadureceu, após
um longo período em que as resistências por
motivos ideológicos foram muito grandes", afir-
ma Newton de Lima, vice-presidente da Ode-
brecht Engenharia Ambiental, uma subsidiária
da empreiteira, criada há seis meses para atuar
em projetos de saneamento. Alguns anos atrás,
a Odebrecht assumiu a operação da Águas de Li-
meira, no interior paulista, assumida anterior-
mente por investidores franceses, que decidi-
ram sair do negócio quando perceberam que as
concessões de gestão de água e esgoto no País
não iriam deslanchar no ritmo esperado, isso
ainda nos anos 90.

Lima também é vice-presidente da Associa-
ção Brasileira de Infraestrutura e da Indústria
de Base (Abdib), considera que o governo terá
de encontrar os meios para aguçar o apetite do
empresariado. "O setor público enfrenta um

VERTENTES. A Odebrecht

administra o sistema de

Aguas de Limeira (acima).
A Aquapura mira em

grandes consumidores

problema sério de gestão, quase dois terços das
companhias estaduais operam no vermelho. Ou
o País levará o dobro de tempo para universali-
zar o saneamento, ou conseguirá atrair a inicia-
tiva privada para reduzir esse tempo à metade."

Como a Odebrecht, a Aquapura, da família Di-
niz, mira as operações industriais, cujo potencial
de crescimento é tido como promissor, diante da
escassez de água. "Temos interesse em comprar
ou construir os ativos, conforme o caso, assumin-
do a gestão do tratamento da água para o reúso,
utilizada em banheiros, torres de ar-condiciona-
do e área externa", diz o engenheiro agrônomo
Adriano Longo, presidente da empresa. No mo-
mento, a Aquapura finaliza um contrato com a
Schincariol para assumir o tratamento e o reúso
da água em suas unidades industriais.

O frigorífico Bertin também decidiu investir
no setor. Em parceria com a Equipav, administra
os sistemas de tratamento de água e esgoto de Itu,
no interior paulista, e de Campo Grande (MS). •
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