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1. Introdução

A importância dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

para o bem-estar dos indivíduos e o desenvolvimento da sociedade é amplamente re-

conhecida. Além de ser um elemento fundamental da saúde pública e de um padrão 

de vida digno, o saneamento também traz benefícios ao meio ambiente, ao mercado 

de trabalho e à produtividade de uma economia. Segundo OMS (2009), para cada 

dólar investido em saneamento, há um retorno de US$ 9 para a economia de um país. 

Diante disso, é preocupante o quadro da prestação desses serviços no Brasil. Se-

gundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (Snis) (BRASIL, 2017) e 

o Instituto Trata Brasil (2016), o índice de atendimento de água é de 83,3%, havendo, 

portanto, mais de 35 milhões de indivíduos sem acesso a esse serviço. No caso do esgo-

tamento sanitário, a situação é ainda mais grave, sendo o índice de atendimento de 

esgoto de apenas 50,3%, o que implica um dé�cit de atendimento de quase metade 

da população brasileira. Por �m, no que concerne ao tratamento de esgoto, tem-se 

que, do total gerado, apenas 42,7% são tratados. 

Com base nesses dados, pode-se a�rmar que os investimentos nos serviços de 

água e esgoto são essenciais não só para a melhora do bem-estar social, como também 

para o desenvolvimento da sociedade brasileira, entendendo-se essa a�rmação não 

apenas como uma medida de renda e produto interno bruto, mas também como uma 

medida que engloba as condições de vida da população. 

Assim, faz-se pertinente analisar as perspectivas futuras para o setor de sanea-

mento, buscando entender os possíveis cenários futuros vis-à-vis ao dé�cit existente 

nesses serviços e sua já mencionada relevância. 

2. Competitividade e estrutura do mercado 

Em relação ao padrão de concorrência, os serviços de saneamento estão estru-

turados na forma de monopólio natural, distinguindo-se dos demais modelos con-

correnciais pelo fato de a exclusividade da prestação de serviço ser uma condição de 

viabilidade econômica.

No Brasil, conforme previsto na Constituição Federal, a titularidade dos serviços 

de saneamento pertence aos municípios, que podem prestá-los diretamente ou conce-

dê-los a empresas do setor público e privado. Na prestação indireta, o titular concede, 

por meio de um contrato, a prestação do serviço para uma companhia estadual (mo-

dalidade de gestão associada e formalizada por meio de contrato de programa) ou 
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para a iniciativa privada. Essa concessão pode ser plena (água e esgoto) ou de apenas 

um dos serviços.

Uma vez o serviço concedido, embora não haja concorrência direta, cabe ao titu-

lar estabelecer as metas de qualidade e custos de prestação do serviço, por meio de 

órgão regulador que acompanhe o desempenho em relação aos indicadores estabele-

cidos, punindo o descumprimento das metas pactuadas.

Considerando-se que a titularidade dos serviços de saneamento é de�nida na Cons-

tituição e o modelo concorrencial de monopólio natural é uma característica do setor, 

não há expectativa de alteração da estrutura concorrencial na área nos próximos anos. 

Nesse contexto, podem-se elencar três principais tipos de prestadores de serviços 

no setor: municípios (diretamente ou por intermédio de autarquias), companhias es-

taduais de saneamento básico (Cesb) e empresas privadas.

O Sistema Nacional de Informações de Saneamento (BRASIL, 2017) registrou em 

2015 a existência de 27 companhias estaduais de saneamento básico, 1.326 municípios 

prestadores e 89 empresas privadas, totalizando 1.442 prestadores de serviço.

As Cesbs são os principais atores do mercado. Juntas, atendem a cerca de 72% 

da população urbana brasileira com serviços de abastecimento de água e a 65% com 

serviços de esgotamento sanitário, totalizando aproximadamente 119 milhões de ha-

bitantes. As cinco maiores Cesbs são responsáveis pelo atendimento de aproximada-

mente 69 milhões de habitantes, equivalente a um terço da população brasileira. As 

demais formas de prestação dos serviços de água e esgoto são por meio de autarquias 

e empresas municipais e, em menor proporção, de empresas do setor privado.

Deve-se observar que a participação privada, ainda que seja menor em relação 

aos prestadores públicos, tem aumentado nos últimos anos. Entre 2006 e 2016, se-

gundo levantamento da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços 

Públicos de Água e Esgoto (Abcon) e do Sindicato Nacional das Concessionárias de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto (Sindcon) (ABCON, 2016), o número de conces-

sões privadas aumentou em torno de 45%, passando de 178 para 258. Segundo Brasil 

(2016), a população atendida pelos entes privados é de 11,5 milhões de habitantes.

Entre os fatores que têm contribuído para o aumento da participação privada, 

está a melhoria do ambiente regulatório do setor, promovida pela Lei 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007,1 e a baixa e�ciência operacional de parte das Cesbs e dos municípios 

na prestação dos serviços, que acabam por abrir oportunidades para novos contratos 

com o setor privado.

1 Essa lei estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento ambiental no Brasil, de�nindo os 
princípios fundamentais do setor, bem como outros aspectos importantes, como questões relativas à 
regulação e ao planejamento. 
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Em relação à e�ciência, o universo de prestadores públicos de saneamento é bas-

tante heterogêneo, havendo tanto Cesbs e municípios com bons desempenhos ope-

racionais e sustentáveis do ponto de vista �nanceiro, quanto entes com índices pí�os 

de prestação de serviços, conjugando-se a isso a má situação econômico-�nanceira, 

que leva à dependência das empresas (no caso das Cesbs) em relação a seu acionista 

majoritário, o Estado. 

Não obstante, é possível citar alguns pontos de atenção concernentes à parte das 

Cesbs e dos municípios, quais sejam:

a grande in!uência política na estratégia de atuação da empresa;

a ausência de um banco de projetos e a baixa capacidade de execução e acom-

panhamento dos investimentos;

a falta de planejamento de médio e longo prazos;

a baixa capacidade de captação de recursos para investimentos; e

a baixa e�ciência em termos de controle de custo.

Assim, a melhora da governança corporativa é fator essencial para que a admi-

nistração dos recursos dos investimentos em água e esgoto alcance o impacto social 

necessário e, simultaneamente, permita a rentabilidade dos negócios da empresa.

Já no que concerne aos operadores privados de saneamento, podemos citar a 

capacidade de captação de recursos e a maior velocidade na contratação de serviços 

e na execução de investimentos. Por outro lado, há pouca experiência na prestação 

privada de serviços de saneamento em grande escala no país, não permitindo uma 

análise robusta das capacidades de gestão e planejamento desse tipo de prestador 

numa situação de investimentos de maior vulto. Ressalte-se também que os grandes 

grupos privados brasileiros têm enfrentado di�culdades recentemente, entre as quais 

podem-se destacar os problemas concernentes a con!itos de interesse entre as partes 

relacionadas. Com isso, sua capacidade de investimento foi reduzida, ao menos no 

curto prazo. 

Em relação ao setor em geral, é possível citar a regulação dos serviços como uma 

questão a ser resolvida para sua melhor prestação. Apesar da existência de algumas 

agências estaduais, a regulação ainda é exercida de maneira bastante incipiente, ha-

vendo problemas relativos à transparência nos contratos, à �scalização do cumpri-

mento das metas estabelecidas, ao cálculo da tarifa, entre outros. 

Num horizonte de médio e longo prazos, ainda que as Cesbs tenham grande 

chance de continuarem com o maior market share do setor – por fatores que incluem 

não só questões políticas, mas também as relativas à estrutura do mercado de sanea-

mento e ao longo prazo das concessões dos serviços –, vislumbra-se que a presença 

da iniciativa privada aumente. Para isso, deve contribuir ainda a escassez de recursos 
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públicos para investimentos em infraestrutura e, em especial, nos serviços de água e 

esgoto, uma vez que as Cesbs e os municípios estão sujeitos ao contingenciamento de 

recursos, como será visto mais adiante.  

Além disso, a di�culdade encontrada pelos atores privados brasileiros atualmente 

pode se re�etir na entrada de empresas estrangeiras, que ainda têm pouca expressi-

vidade no mercado de saneamento brasileiro como prestadores de serviços. Merece 

destaque o interesse de grandes empresas internacionais do setor (Veolia, Suez, Gru-

po Cobra, Mitsui, Acciona, Miya Arizon Group, Aqualia, Marubeni e GS Inima) em par-

ticipar de processos licitatórios para concessões ou parcerias público-privadas e como 

fornecedores de serviços e soluções para os prestadores nacionais.

Adicionalmente, cabe apontar a entrada de capital estrangeiro no setor de sanea-

mento por meio do aporte de US$ 135 milhões do Fundo Soberano de Cingapura (GIC) 

no capital da holding Aegea e a compra, em andamento, da Odebrecht Ambiental 

pelo fundo canadense Brook�eld.

3. Perspectivas de investimento 

O principal referencial de investimentos futuros no setor de saneamento é o Pla-

no Nacional de Saneamento Básico – Plansab (BRASIL, 2013), publicado em dezembro 

de 2013 pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cida-

des. Previsto na Lei 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o sanea-

mento, o Plansab é o instrumento de planejamento do Governo Federal no setor. O 

plano apresenta diagnóstico, avalia possíveis cenários, estabelece metas e estima os 

investimentos entre os anos de 2014 e 2033. 

As projeções de investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitá-

rio apresentadas no Plansab para o período de 2014 a 2033 são de aproximadamente 

R$ 304 bilhões para se atingir a universalização dos serviços de abastecimento de água 

e 92% do esgoto coletado e tratado, o que signi�ca um investimento anual médio de 

R$ 15 bilhões (em valores de dezembro de 2012). 

Entretanto, os dados recentes apontam que o valor investido no setor está mui-

to aquém do previsto para alcançar as metas, apesar de terem sofrido signi�cati-

va elevação com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

que contribuiu expressivamente para elevar o patamar de investimento de R$ 4,2 

bilhões em 2007 para R$ 12,2 bilhões em 2014 e R$ 12,18 bilhões em 2015. Ainda 

assim, conforme dados do Snis, de 2011 a 2015 o valor médio investido por ano foi 

de R$ 10,6 bilhões. 
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Ademais, com o �m do PAC e a crise �scal dos estados, estima-se uma queda no 

investimento anual nos próximos anos. Nesse contexto, as regiões e os municípios 

mais pobres tendem a ser os mais afetados, uma vez que são os mais dependentes de 

recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e também, por muitas vezes, dispõem 

de instituições mais frágeis. Os principais gargalos enfrentados pelo setor em relação 

aos investimentos serão detalhados a seguir.

Por serem os principais prestadores de serviços, as companhias estaduais rea-

lizam a maior parte dos investimentos no setor. Veri�ca-se ainda uma concentra-

ção desses investimentos nas áreas de atuação das grandes companhias. As quatro 

principais Cesbs – a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa); a Com-

panhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp); a Companhia de 

Saneamento do Paraná (Sanepar); e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. 

(Embasa) – foram responsáveis, no período de 2011 a 2015, por aproximadamente 

49% do valor investido em abastecimento de água e esgotamento sanitário no país. 

Por outro lado, empresas menores, que em geral são menos e�cientes do ponto de 

vista operacional, acabam, por essa razão, por investir menos que o necessário, sendo 

preciso a complementação de recursos não reembolsáveis, concedidos, geralmente, 

pelo Governo Federal.

Os investimentos no setor tiveram um pico no ano de 2014 e, em 2015, já apre-

sentavam uma leve queda em valores reais. Em virtude do longo prazo dos inves-

timentos, há um efeito de carregamento de projetos iniciados e contratados em 

períodos anteriores, o que faz com que a queda no investimento não seja brusca. 

Não obstante, espera-se uma diminuição paulatina cujos principais determinantes 

são a desaceleração da economia no Brasil, conjugada à crise �scal dos estados, a 

redução da destinação de recursos não onerosos e o �m do descontingenciamento 

para novas operações de crédito. 

Com o término do principal programa de repasse de recursos para o �nancia-

mento a projetos, o PAC, e a volta do contingenciamento de recursos, mesmo as 

empresas públicas com capacidade de contratar operações de crédito �cam impedidas 

de fazê-lo.2 Ademais, as empresas altamente dependentes de captação de recursos 

também serão afetadas, com a menor disponibilidade de recursos não onerosos do 

OGU. Com isso, o maior desa�o para as Cesbs e para os municípios será buscar alter-

nativas para �nanciar seus investimentos. 

2 Não obstante, as empresas podem captar recursos por meio de operações compromissadas ou pela 
revenda de títulos e valores mobiliários, conforme exceção prevista no artigo 9º, parágrafo 1º, inciso IV 
da Resolução CMN 2.827/2001. Essa excepcionalidade para o descontingenciamento é utilizada por 
algumas empresas para a captação de recursos. 
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Por outro lado, a possível entrada de mais atores privados no setor pode elevar 

os investimentos, em especial se as concessões futuras tiverem metas de elevação dos 

níveis de atendimento dos serviços de água e esgotamento sanitário e se o cumpri-

mento dessas metas for �scalizado adequadamente pelas agências responsáveis. Isso 

desde que sanadas as já mencionadas questões de con�itos de interesse ocorridas em 

algumas das últimas experiências em concessões ao setor privado no país.

Nesse sentido, o BNDES está participando ativamente da estruturação de conces-

sões das Cesbs, no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos (PPI). Esse progra-

ma foi lançado em 2016 pelo Governo Federal, com o objetivo de ampliar e fortalecer 

a relação entre o Estado e a iniciativa privada, de forma a gerar empregos e crescimen-

to econômico mediante novos investimentos. O BNDES está fornecendo apoio técnico 

aos entes públicos, desde a fase de planejamento até a assinatura do contrato entre 

esses entes e a empresa vencedora do edital de desestatização. Entre essas etapas, 

ainda há as fases de contratação de estudos, por meio de licitação, que abarquem os 

aspectos técnicos-operacionais, jurídicos e econômico-�nanceiros de cada projeto,  e 

a de leilões de venda dos ativos ou concessões, que devem vir a se realizar em 2018. 

No saneamento, o esforço de estruturação está focado na concessão (parcial ou 

integral) dos serviços prestados pelas Cesbs. Com isso, objetiva-se a ampliação do aces-

so e a elevação do patamar de investimentos no setor. 

Cumpre destacar que os obstáculos recentemente identi�cados apenas intensi�-

cam um problema histórico do saneamento no Brasil. Os recursos investidos em abas-

tecimento de água e esgotamento sanitário sempre estiveram abaixo do necessário 

para a universalização. Conforme estudo publicado pela Associação Brasileira de En-

genharia Sanitária e Ambiental (ABES, 2013), os baixos níveis dos investimentos são 

atribuídos ao fato de muitas empresas – algumas Cesbs e alguns municípios – não 

terem condições adequadas de acessar �nanciamentos de longo prazo, do ponto de 

vista creditício, e de capacidade técnica de estruturação de projetos. 

Além disso, observa-se que os operadores dos serviços de água e esgoto, de ma-

neira geral, têm baixa capacidade de planejamento, di�culdades para a elaboração 

dos projetos e de�ciências na gestão das obras e serviços. Com isso, além de os inves-

timentos estarem aquém do necessário em termos quantitativos, eles não apresentam 

os resultados e a efetividade esperados.

O cenário dos investimentos futuros depende, principalmente, do planejamento 

no setor, que deverá envolver o poder público, os operadores municipais, as compa-

nhias estaduais e as empresas privadas. Tal planejamento deve ser acompanhado de 

estratégias de atuação, principalmente nos locais em que os serviços são mais de�citá-

rios, as regiões Norte e Nordeste. 
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Do ponto de vista da fonte de recursos, as principais fontes para o setor de sanea-

mento básico no Brasil são:

os recursos dos fundos !nanciadores – o Fundo de Garantia do Tempo de Ser-

viço (FGTS), gerido pela Caixa Econômica Federal, e o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), gerido pelo BNDES –, também denominados de recursos 

onerosos;

os recursos não onerosos, derivados da Lei Orçamentária Anual (LOA), também 

conhecido como OGU, e de orçamentos dos estados e municípios;

os recursos onerosos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos 

com as agências multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial (Bird); e

os recursos próprios dos prestadores de serviços resultantes da geração de cai-

xa operacional.

Conforme dados obtidos no site do Snis, de 2011 a 2015, 53% dos investimentos 

em saneamento foram realizados com recursos próprios dos operadores – muitas ve-

zes resultantes de aporte dos estados nas Cesbs. Os investimentos com recursos onero-

sos e não onerosos representaram 30% e 17% do total, respectivamente. Os números 

indicam a relevância do !nanciamento e do repasse de recursos para o investimento. 

Conforme já abordado, observa-se uma mudança desse cenário em virtude da 

redução do orçamento do Governo Federal e do !m do descontingenciamento que 

ocorreu no âmbito do PAC. Nesse contexto, o padrão de !nanciamento do setor no ho-

rizonte futuro depende da disponibilidade dos recursos da União, da previsão de novo 

descontingenciamento, da priorização do setor por parte dos bancos de desenvolvi-

mento e organismos multilaterais, do desenvolvimento do mercado de capitais para o 

!nanciamento de projetos de longo prazo e da entrada de atores privados no setor.

Uma nova aplicação de recursos do Governo Federal no saneamento não deve se 

concretizar no curto prazo, dado o ajuste !scal promovido pela União e pelos estados. 

Ainda assim, espera-se que futuros aportes no setor por parte da União privilegiem a 

escolha de projetos mais maduros e que estejam contemplados no planejamento de mé-

dio e longo prazos dos municípios. Adicionalmente, espera-se também que seja acom-

panhada a efetividade dos projetos apoiados, de tal sorte que seja possível mensurar a 

contribuição do Governo Federal para a diminuição do dé!cit da prestação de serviços.

De maneira semelhante, espera-se que os bancos públicos, como a Caixa Econô-

mica Federal e o BNDES, continuem desempenhando papel importante como fonte de 

!nanciamento e sejam ainda mais proativos no desenvolvimento de produtos e estru-

turas de !nanciamento que garantam que os operadores de saneamento (públicos e 

privados) tenham acesso de forma continuada a recursos !nanciados. 
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Complementarmente, o desenvolvimento do mercado de capitais depende do 

surgimento de mais investidores interessados em �nanciar o setor e da melhoria da 

capacidade dos operadores em captar com esses investidores. Cumpre destacar que 

as três principais Cesbs, entre outros operadores, já acessam o mercado de capitais. 

Ainda em relação às Cesbs, seria interessante construir novas regras para o descon-

tingenciamento de recursos para essas empresas que sejam sustentáveis do ponto de 

vista econômico-�nanceiro, já que têm seu acesso a recursos onerosos restrito pela 

situação de endividamento dos estados. Esse fato, se associado a melhorias na gestão 

e no planejamento, pode levar à ampliação e maior efetividade dos investimentos.

Por �m, espera-se que o aumento da participação privada possa contribuir para a 

elevação dos �nanciamentos para o setor, uma vez que nesses casos não haveria a res-

trição concernente ao contingenciamento de recursos que atinge Cesbs e municípios.

4. Cadeias produtivas e tendências tecnológicas 

O processo de produção e distribuição de água e de coleta e tratamento de esgo-

to passa por uma série de etapas, com características e objetivos distintos. A Figura 1 

apresenta resumidamente as principais etapas de ambos os processos. Logicamente, 

as etapas apresentadas podem sofrer variações, dependendo das particularidades de 

cada sistema e da geogra�a do local.

As atividades de tratamento de água e de esgotamento sanitário integram uma 

ampla cadeia produtiva que engloba fornecedores e prestadores de serviços ligados 

ao setor. Além das empresas e entes responsáveis pela prestação dos serviços, já abor-

dados anteriormente, são parte da cadeia produtiva empresas produtoras de tubos e 

conexões, fabricantes de equipamentos como bombas e hidrômetros e fornecedores 

de produtos químicos e de energia elétrica. 

A construção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a 

prestação dos serviços e o fornecimento de energia elétrica são dominados por empre-

sas nacionais. A participação de empresas estrangeiras ocorre no fornecimento de ca-

nalização, bombas, hidrômetros e equipamentos utilizados nas estações de tratamento.

Segundo o relatório Mercado de Bens e Serviços Ambientais no Brasil, elabora-

do pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2014), em 2014 exis-

tiam cinquenta empresas brasileiras produtoras de tubos e conexões de PVC,3 sendo 

as principais Tigre e Amanco. Em relação aos tubos de material metálico, os principais 

3 PVC é a sigla de polyvinyl chloride, que em português signi�ca policloreto de vinila, um plástico 
também conhecido como vinil.
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fornecedores no mercado brasileiro são Brastubo, Confab e a multinacional francesa 

Saint Gobain. Na produção de máquinas e equipamentos, o referido estudo destaca a 

Aquamec e a Degrémont, subsidiária da francesa Suez Environnement.

Figura 1: Etapas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
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químicas e físicas da água para
torná-la própria para o consumo

Elevação e adução
Bombeamento e transporte da 

água tratada para seu 
armazenamento e distribuição 

Armazenamento
Armazenamento da água tratada 

no reservatório para posterior 
distribuição à população

Distribuição
Distribuição da água tratada para 

o consumidor

Tratamento
Alteração das características químicas 

e físicas do esgoto coletado para
torná-lo apropriado para o despejo 

Quanto à exportação, de acordo com o levantamento realizado pela Associação 

Brasileira de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ, 2012), as exportações de máquinas e 

equipamentos para os serviços de saneamento cresceram entre 2008 e 2011 de US$ 200 

milhões para mais de US$ 400 milhões. Por outro lado, em 2011, as importações soma-

ram aproximadamente US$ 800 milhões. Apesar do dé%cit, a Abimaq considera que o 

setor apresenta um potencial exportador expressivo, principalmente na América Latina.

O valor expressivo das importações pode ser atribuído a equipamentos de grande 

porte ou àqueles mais intensivos em tecnologias, como os equipamentos de tratamen-

to de odores para sistemas de esgotos, que não são produzidos no Brasil.
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Nos próximos anos, a estrutura da cadeia produtiva deverá sofrer pouca ou ne-

nhuma modi�cação. A construção dos sistemas, a prestação dos serviços e o forne-

cimento de energia elétrica devem continuar como responsabilidade de empresas 

brasileiras. Com referência ao fornecimento de equipamentos e ao aumento de con-

teúdo nacional nos projetos, a participação das empresas nacionais está condicionada 

ao desempenho da indústria nos próximos anos, do ponto de vista de investimento 

tecnológico, e ao cenário macroeconômico no Brasil. Destaca-se a sensibilidade do 

setor a variações cambiais, o que poderá favorecer as empresas brasileiras em uma 

situação de dólar valorizado em relação ao real.

Quanto à tecnologia utilizada, os processos de tratamento de água e de esgoto 

não são intensivos em tecnologia e possuem técnicas já dominadas e consolidadas. 

Não obstante, o desenvolvimento de processos e equipamentos que auxiliem a redu-

ção de danos ao meio ambiente (como a diminuição da emissão de gases de efeito 

estufa pelas estações de tratamento de esgoto), promovam o uso mais racional e a 

reutilização dos recursos naturais – em especial os recursos hídricos – e tenham maior 

e�ciência energética é uma tendência, uma vez que a sustentabilidade se torna mais 

e mais uma diretriz para as empresas e projetos. 

Nesse sentido, nos sistemas de abastecimento de água são possíveis aprimora-

mentos das técnicas de micro e macromedição com vistas à redução de perdas e ao au-

mento da arrecadação, além de uso de novas tecnologias visando o reaproveitamento 

da água, tal como �ltros de membrana.

Por sua vez, nos serviços de esgotamento sanitário, são passíveis de aprimoramen-

to as técnicas de tratamento do lodo das estações de tratamento, que representam 

importante componente de custos, uma vez que grande volume de lodo é destinado 

para aterros sanitários. Assim, a utilização do lodo na agricultura e em áreas �orestais, 

desde que atenda às respectivas especi�cações permitidas para tal uso, e a utilização 

do biogás, decorrente da decomposição do lodo, por meio de tecnologias de queima 

controlada para a geração de energia, vêm sendo cada vez mais estudadas.

5. Conclusão

Como pôde ser observado, o setor de água e esgoto tem muitos desa�os a serem 

enfrentados nos próximos anos para que seja possível ampliar o acesso da população a 

esses serviços. A escassez de recursos não onerosos em razão da crise �scal atual e o �m 

do descontingenciamento que ocorreu nos últimos anos em razão do PAC fazem com 

que um dos maiores desa�os atuais seja a busca de fontes de recursos para investimento.  
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Nesse sentido, duas alternativas não excludentes são possíveis: o estabelecimento 

de novas regras de descontingenciamento, de forma a permitir que entes públicos 

com bom desempenho operacional e sustentabilidade econômico-�nanceira possam 

acessar �nanciamentos; e o desenvolvimento e a ampliação do mercado privado de 

crédito de longo prazo.

Mais ainda, é preciso aprimorar a efetividade desses investimentos. Para tal, al-

guns pontos de atenção devem ser enfrentados. Em relação à governança e gestão, 

elas ainda representam uma di�culdade a ser superada por boa parte dos prestadores, 

de maneira a torná-los sustentáveis e mais capacitados tecnicamente para elaborar e 

implementar projetos. Já no que concerne aos prestadores privados, merecem aten-

ção a  necessidade de reestruturação dos grupos privados nacionais, que se encontram 

em di�culdade atualmente, e a atração de novos entrantes para garantir investimen-

tos no setor.

No que diz respeito ao setor em geral, deve-se dar maior atenção ao planejamen-

to, tanto no âmbito interno dos prestadores, quanto no âmbito mais geral da política 

pública. Dessa forma, os investimentos devem estar mais alinhados com as diretrizes 

desenhadas para o setor, sendo fundamental a implementação dos instrumentos de 

planejamento e gestão existentes – como o Plansab e a Lei de Saneamento –, bem 

como seu aprimoramento.

Outra questão fundamental é a necessidade, cada vez mais premente, de for-

talecimento da regulação no setor, com o estabelecimento de parâmetros para a 

prestação de serviços e o acompanhamento dos prestadores. Ademais, também se 

faz relevante dar mais publicidade e transparência às metas acordadas nos contra-

tos de concessão e programa, à efetividade dos investimentos realizados e às fórmulas 

de reajuste das tarifas.

Por �m, os seguintes fatores podem contribuir positivamente para o desenvol-

vimento do setor. Os esforços do BNDES para viabilizar �nanciamento às Cesbs mais 

capacitadas técnica e �nanceiramente devem propiciar a realização de novos projetos. 

Com o vencimento dos contratos de concessão no médio e longo prazos, há a possibi-

lidade de entrada de novos players, inclusive de controle estrangeiro, aumentando a 

competitividade no setor. Ademais, a tendência é de ampliação da participação do se-

tor privado, tanto pelo contingenciamento de recursos para os entes públicos, quanto 

em consequência das iniciativas de estruturação de projetos de concessão ou parcerias 

público-privadas em curso. 
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