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Resumo 

 

 Este Relatório Técnico tem como objetivo abordar a viabilidade de Concessão a nível 

estadual dos serviços de água e esgoto a empresas privadas e apresentar um plano de ação 

para concretizá-lo, a fim de minimizar a insuficiência da Nova Cedae em atender à população. 

A Concessão dos serviços de água e esgoto a empresas privadas já é uma realidade nacional 

(ABCON, 2015). A lei nº8987/95, chamada a lei das Concessões e a lei nº 11445/2007 

contida no Plano Nacional de Saneamento Básico vieram tornar isso possível desde a década 

de 90 (SANTANA, 2015). No que diz respeito ao estado do Rio de Janeiro, já é discutida nos 

planos do atual governo fluminense, sendo uma realidade em vinte municípios fluminenses. 

De cunho descritivo, tendo como base a pesquisa bibliográfica, os resultados do estudo 

revelam que a Concessão é perfeitamente viável e também uma alternativa, frente ao desejo 

declarado do governo do estado do Rio de Janeiro em privatizar a Nova Cedae. 

 

Palavras-chave: Estatal; Concessão; Saneamento Básico. 

 

 

1 - Introdução 

 

Este Relatório Técnico tem como problemática a insuficiência da Nova Cedae em 

atender a todo o estado do Rio de Janeiro de forma eficiente, e traz como solução a Concessão 

de parte deste serviço público a parceiros privados, buscando investimentos de capital 

privado, capital este, escasso no meio público. Inegavelmente a iniciativa estatal 

desempenhou um papel ímpar no processo de industrialização, não só do estado do Rio de 

Janeiro, mas de todo o Brasil. No Rio de Janeiro empresas como a CSN, Petrobras, Light, 

etc., foram, e ainda são, grandes impulsionadoras do desenvolvimento fluminense. Até a 

década de 90, tínhamos no Brasil grande parte dos serviços públicos (básicos e produção de 

insumos) sob o controle administrativo do Estado (AZEM, 2010). Baseado no grande 

endividamento e ineficiência da máquina pública, e sob a influência do New Public 

Management (Nova Gestão Publica), houve um grande movimento de privatizações de 

empresas públicas neste período (BRESSER PEREIRA, 1996). Dentre os preceitos 

apregoados pela Nova Gestão Pública, a principal está na redução da presença do Estado no 

meio econômico do pais,o principal argumento dos defensores deste modelo é que a maioria 

das empresas públicas (estatais) são caras e deficitárias (BRESSER PEREIRA, 1996).  

O tratamento e distribuição de água se tornaram um rentável negócio. De acordo com 

Macedo (apud BARLOW, 2004), no estado norte-americano da Califórnia o mercado dos 

direitos sobre a água já é um lucrativo negócio graças a uma Lei de 1992, aprovada pelo 

Congresso, que permite aos agricultores venderem seus direitos sobre a água para as cidades. 

Gana, Bolívia e Índia (países subdesenvolvidos) também privatizaram seus serviços de 
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saneamento. A onda de privatizações do setor teve início na Europa, onde países como a 

França e Reino Unido concederam a iniciativa privada esse serviço. No Uruguai, o governo 

reestatizou o serviço de abastecimento de água, usando o princípio de bem essencial a vida, 

reconhecendo a água como bem exclusivamente público, sendo administrável apenas por 

entes de direito público (MACEDO, 2010). Assim, esta discussão de privatizar a distribuição 

de água é alvo de debates polêmicos, tendo em vista que a exploração comercial da água é 

discutível por ser considerado um bem essencial à sobrevivência (MACEDO, 2010). 

 Para muitos autores, o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira de 1988, e a Lei nº 

9.433/97 (Lei da Águas), tem por fim maior a manutenção do desenvolvimento sustentável 

dos recursos hídricos e a garantia de acesso a tais recursos para a presente e futura gerações 

como um bem público. No entanto, a Lei nº9. 433/ 97 abre brecha para a possibilidade de 

concessão e exploração por ente privado mediante regras pré-estabelecidas.   

 
A Lei nº 9.433/97, conhecida como a “Lei das Águas”, com a função de instituir a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criar o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. A lei é composta de 57 artigos que traçam a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, seus fundamentos, objetivos, diretrizes de 

ação e instrumentos, dando principal ênfase à outorga e à possível cobrança pelo 

uso desse recurso, além de especificar quais são os órgãos que irão compor o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

                                               (BARROS, 2005, p.63). 

 

Em 2015 o Governo fluminense aprovou junto a Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro (ALERJ) a nova lei de Parcerias Pública Privada, Lei nº 7.043/2015, e a 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) e o alvo primário do governo estadual, 

conforme foi noticiado no blog jornalístico  Opinólogo (FRANCISCO, 2015). 

Dados do anuário da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços 

Públicos de Água e Esgoto revelam que atualmente são mais de 30 milhões de pessoas em 

304 municípios pelo pais, cerca de 15% da população nacional, que tem seus serviços de água 

e/ou esgoto fornecidos por empreendedores privados (ABCON, 2015). De acordo com o 

Ministério das Cidades, são necessários investimentos de R$ 15 bilhões/ano para uma 

melhoria significativa do setor de saneamento no pais. A estimativa de investimentos da 

iniciativa privada para o período de 2014 a 2018 é de R$ 12.3 bilhões, sendo que no período 

entre 1995 e 2014 foram investidos R$ 30,5 bilhões (ABCON, 2015). De fato já existem 

gigantes multinacionais de saneamento como a francesa Suez Lyonnaise dês Eaux, presente 

em mais de 20 países, a americana CH2M Hill, a inglesa Thames Water, além de consórcios 

nacionais recém-formados.  

Diante do exposto, o presente Relatório Técnico tem o objetivo de mostrar, por meio 

da elaboração de um plano de ação, a possibilidade de Concessão em larga escala, 

compreendendo todas as unidades da Nova Cedae no estado, concedendo não somente há uma 

única empresa privada, mas fatiando a empresa em unidades menores, de acordo com o 

número de Bacias Hidrográficas do estado. O presente trabalho justifica-se pela melhoria na 

prestação do serviço no estado e redução de gastos para o governo, que passa por sérios 

problemas financeiros. De acordo com Ramalho (2016), em publicação sua no jornal o Globo, 

somente 40% dos consumidores do estado tem acesso a coleta e tratamento de esgoto. No 

abastecimento hídrico houve um aumento de somente 2,7%, de acordo com dados da Nova 

Cedae 87% das residências tem abastecimento regular. Assim, em ambos os casos ainda não 
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ocorreu uma universalização dos serviços. A opinião de especialistas é de que questões como 

regulação tardia e má gestão estão por trás do problema e uma solução viável seria as 

parcerias público-privadas, já que o Estado não tem recursos suficientes para investir na 

ampliação e melhora nos serviços de saneamento.  

 

 

2 - Apresentação do Caso 

 

 A Cedae foi criada em 1975, no momento em que nascia o novo estado do Rio de 

Janeiro, fruto da fusão entre o antigo estado da Guanabara e o Rio de Janeiro. Três empresas 

estatais se fundiram para formar a atual Cedae: a Companhia de Saneamento do Estado do 

Rio de Janeiro (Sanerj); a Empresa de Águas do Estado da Guanabara (Cedag); da Empresa 

de Saneamento da Guanabara (Esag). A Cedae é a principal companhia de saneamento e 

tratamento/distribuição de água do Estado do Rio de Janeiro. A companhia já nascia com 

sérios problemas estruturais, já que herdeira de uma rede das mais antigas do pais. Apesar de 

vultosos investimentos em saneamento no Estado, estes não acompanhavam o vertiginoso 

crescimento das cidades do Rio de Janeiro, com destaque ao crescimento acelerado e 

desordenado de favelas que ainda hoje tem estruturas precárias de água e esgoto (FRARE et 

al., 2015). De acordo com Frare et al. (2015, p. 17), "as intervenções políticas, divorciadas de 

parâmetros técnicos e uma gestão eficiente, contribuíram para tornar a Cedae mais uma estatal 

ineficiente e deficitária, consumidora de recursos públicos escassos". Ainda segundo os 

autores, em 2007 o caixa era negativo, acumulando um déficit de 30 milhões de reais. 

 Houve mudanças significativas na Cedae apartir de 2007 com a mudança na 

presidência da empresa. Segundo dados da Cedae (Balanço 2014) a empresa é a segunda 

maior do pais em faturamento no setor, tendo preço de mercado em torno de R$ 16 bilhões. 

Conforme descrevem Frare et al. (2015) a empresa passou por processo de saneamento de 

suas contas, enxugamento do quadro, treinamento de pessoal, eliminação de unidades e 

investimentos avaliados como desnecessários, uma visão fundamentada na corrente da New 

Public Management. Com suporte técnico da FGV Projetos a empresa passou a adotar um 

perfil de empresa privada com foco em resultados e lucro, buscando a sustentabilidade da 

empresa. Ainda de acordo com os autores, houve outro ponto de mudança em 2012 com a 

introdução da ferramenta gerencial do Balanced Scorecard (BSC). Como resultado, foi 

apresentado  uma melhoria nas finanças e na imagem junto ao público, atualmente a empresa 

tem um faturamento anual de cerca de R$ 4 bilhões" (FRARE et al., 2015, p. 18 e 29). Em 

paralelo a essas mudanças estruturais, é verificado que atualmente 61 dos 92 municípios do 

Estado têm a Cedae como empresa de tratamento e distribuição de água e esgoto, isto é, os 

outros 31 (mais de 33% portanto) municípios restantes têm empresas municipais ou empresas 

privadas prestando o serviço (ANA, 2010). 
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Gráfico 1: Distribuição do Saneamento Básico no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório da Agência Nacional de Águas 2010 

 

 

 Hoje são 20 municípios que concederam a iniciativa privada seus serviços de água 

e/ou esgoto (São João de Meriti e a Zona Oeste do Rio de Janeiro concederam apenas a coleta 

e o tratamento de esgoto, por exemplo). Em Niterói (Consórcio Águas de Niterói) os 495.000 

habitantes são beneficiados com 100% de abastecimento de água tratada, 95% de esgoto 

coletado e tratado, com três outras ETES (estações de tratamento de esgoto) previstas até 

2019, antes da Concessão eram apenas 70 e 35 % respectivamente os números do 

saneamento. Já na Região dos Lagos cinco municípios de forma consorciada concederam à 

Aegea saneamento e participações S.A. representada na região pela Prolagos, o resultado é 

que 91% dos habitantes urbanos desses municípios são abastecidos com água tratada, em 

1998 o índice era de 30%. A empresa conta inclusive com uma ETAR (estação de tratamento 

de água de reuso) produzindo água potável a partir do tratamento de esgoto (ABCON, 2016). 

 O Quadro 1 apresenta os municípios fluminenses que concederam e os grupos 

empresariais  atuantes, serviços prestados, investimentos depois da Concessão etc. 
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Quadro 1 - Concessões de água e saneamento ao capital privado, no estado do Rio de 

Janeiro, por município, operadora, modelos de concessão, data do contrato, prazo de 

concessão e valor dos investimentos. 
Empresa Concessionária Município Serviço Assinatura 

de contrato 

Prazo 

(anos) 

População 

beneficiada 

Inv. 

Comprov. 

(milhões) 

Aegea 

saneamento 

e 

participaçõe

s S.A. 

Prolagos 

 

 

 

 

Armação de 

Búzios 

Arraial do Cabo 

Cabo Frio 

Iguaba Grande, 

São Pedro da 

Aldeia 

Concessão 

plena 

(Água + 

esgoto) 

 

 

1998 43 

anos 

369.000 h R$ 851 

milhões 

Conasa S.A. Águas de Santo 

Antonio 

Sto. Antonio de 

Pádua 

Concessão 

Parcial 

(água) 

2004 30 39.053 h 9 milhões 

Emissão 

Eng. E 

construção 

Ltda. 

Fontes da Serra Guapimirim Concessão 

Parcial 

(água) 

2000 30 26.000 h 14 milhões 

Aegea 

saneamento 

participaçõe

s S.A. 

Águas de Meriti São João do 

Meriti 

Concessão 

Parcial 

(esgoto) 

2015 30 193.463 337 milhões 

 

Odebrecht 

Ambiental 

S.A. 

Odebrecht 

Ambiental Rio 

das Ostras e 

Unid. De Macaé 

Rio das Ostras 

Macaé 

PPP 

(esgoto) 

2007 

2012 

15 

30 

127.171 h 

229.000 h 

385 milhões 

644 milhões 

Saneamento 

Ambiental 

Águas do 

Brasil S.A. 

Preservar 

Participações 

S.A. 

Resende 

Petrópolis 

Araruama 

Silva Jardim 

Saquarema 

Niterói 

Nova Friburgo 

 

Parati 

Campos  

Concessão 

Plena 

(Água + 

esgoto) 

2007 

1997 

 

1997 

 

1997 

 

1997 

 

1997 

 

1999 

 

2014 

 

1996 

30 

45 

40 

40 

40 

 

43 

 

40 

 

30 

 

39 

118.795h 

 

297.888 h 

 

223.199 h 

 

 

 

 

 

496.000 h 

 

153.990 h 

 

29.483 h 

 

 

434.000 h 

136 milhões 

158 

 

241 

 

356 

 

133 

 

227 

 

144 

 

Saneamento 

Ambiental 

Águas do 

Brasil S.A. 

FAB Zona 

Oeste S.A. 

Rio de Janeiro Esgoto 2012 30 1.786.400  

h 

R$ 2,5 

bilhões 

 
Fonte: ABCON  (2015) 
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 A figura 2 apresenta os 20 municípios fluminenses onde o saneamento foi concedido. 

Na cidade do Rio de Janeiro apenas bairros da zona oeste possuem rede de esgoto tratado por 

empresa privada (Saneamento Ambiental Águas do Brasil): 

 

 
Figura 2-Municípios onde o saneamento básico foi concedido à iniciativa privada 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 Existem alguns municípios que pleitearam sua autonomia em abastecimento hídrico e 

esgoto como Itaboraí, que em 2014 chegou a fazer licitação para conceder a iniciativa privada 

os serviços, mas foi impedida de continuar o processo pela Cedae que entrou com liminar na 

justiça para impedi-lo.Em Niterói, para que o serviço fosse concedido a Águas de Niterói em 

1999, foi preciso auxilio da justiça para a empresa vencedora da licitação assumir as 

instalações da Cedae na cidade, conforme foi noticiado no jornal o globo online (BERTA, 

2014).  

 

 

3 - Referencial Teórico 

 

3.1 Estado Mínimo: privatização. 
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Desde o período colonial, mas especificamente com a vinda da família Real para o 

Brasil, a intervenção do Estado via empresas estatais é notória no Brasil, com a fundação do 

Banco do Brasil já em 1808 (AZEM 2010, p.18). Foi no período militar tanto na ditadura de 

Vargas quanto no golpe de 1964, que a expansão das estatais ocorreu, como base para o 

desenvolvimento econômico do país, com uma política fortemente intervencionista, e 

empregadora onde o estado estava sobrecarregado de funcionários caros e ineficientes a 

maioria contratados sobre o regime CLT. 

A partir de 1979 se instituiu o PND (Plano Nacional de desburocratização) que visava 

corrigir essas distorções, também no governo de FHC foi forte o combate ao inchaço da 

máquina pública e a profissionalização do servidor público. Santana (2015) faz um estudo 

sobre o caso de Limeira em São Paulo, onde o saneamento foi concedido (Privatização do 

Saneamento Básico no Brasil: um estudo de caso da cidade de Limeira – SP) mostrando o 

panorama no Brasil e no mundo sobre o assunto, demonstrando os pontos positivos e 

negativos, da gestão privada do saneamento. Já Vargas e Lima (2004) fazem uma análise 

critica baseados no projeto PRINWASS (projeto envolvendo vários países na Europa, 

América Latina e África) sobre os riscos e oportunidades de concessão na prestação de 

serviços de abastecimento de água e esgoto nos países em desenvolvimento. 

Bresser Pereira (1996) é um dos grandes estudiosos do assunto que defendem um 

“Estado mínimo”, menos oneroso e mais eficiente. Por essa nova visão algumas atividades 

são mais bem desempenhadas pelos empresários, com o auxílio do Estado mediante 

regulação, legislação especifica e fiscalização, deixando o estado de ser empreendedor e 

passando a ser somente legislador e fiscalizador da economia No Brasil a reforma do estado 

foi mais amplamente discutida e implementada pelo governo social-democrata de Fernando 

Henrique Cardoso, com a criação do MARE (Ministério da Administração e Reforma do 

Estado) e do PDRE (Plano Diretor de Reforma do Estado) mecanismos gerencial- teóricos 

que ampararam as diversas privatizações e reformas administrativas ocorridas durante os oito 

anos de governo FHC (AZEM 2010). 

De acordo com Pimentel (2010), advogado especialista em direito público, as PPP’s e 

as Concessões são um tipo especial de privatização, porque nestes casos não há venda de 

ativos públicos, mas uma locação por tempo fixo de no máximo 35 anos a um parceiro 

privado vencedor de uma licitação. A ABCON (2015) é a associação das empresas 

concessionárias privadas de saneamento do Brasil, segundo a edição de 2015 do informativo 

Panorama as empresas privadas têm um grande potencial de investimento no setor ainda não 

explorado. Segundo a ABCON até 2015 foram comprometidos R$ 33 bilhões em 

investimentos pelo setor em cerca de 316 municípios pelo pais, sendo atendidos mais de 31 

milhões de brasileiros  

 

3.2 Água como um bem público.  

 

Há quem concorde, mas também há aqueles que criticam a privatização de alguns 

setores considerados essenciais, como o de Água e Esgoto. Macedo (2010) critica os atuais 

modelos de privatização, e vai além defendendo a tese de que este serviço essencial deve ser 

mantido pela administração pública. O autor, inclusive cita exemplos de países onde a 

privatização do setor já ocorreu, ate mesmo países africanos como Gana, onde o 

encarecimento de taxas de uso da água tem atingido os menos favorecidos. No entanto, em 
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outros países como França e Uruguai houve um caminho reverso, onde o governo reestatizou 

o setor o entendendo como estratégico e de importância humanitária. Vieira e Barcellos 

(2009) concordam com Macedo, e vão além denunciando a apropriação silenciosa de recursos 

hídricos brasileiros por grupos multinacionais, como a suíça Nestlé, já há décadas e com o 

apoio velado de políticos, empresários e pessoas físicas; envolvidas em um processo 

silencioso de privatização dos recursos hídricos brasileiros, sem uma intervenção estatal que 

garanta a transparência do processo e a soberania e direitos dos brasileiros. Barlow (2004, p. 

91) também critica a mercantilizarão de recursos naturais essenciais, em especial a água, “É 

um mundo no qual tudo estará à venda” denunciando o apoderamento dos recursos hídricos 

por grandes multinacionais e demonstrando o conflitos entre governos, multinacionais, grupos 

étnicos podendo até haver futuras guerras pelo controle da água. Os mais afetados por esse 

fenômeno, segundo o autor, são os pobres que não podem pagar pelo uso da água, que tende a 

ficar cada vez mais cara, por ser um recurso finito e com procura e valorização crescentes em 

todo o mundo. Nos Estados Unidos e principalmente na Europa e Japão é necessário importar 

água, porque os recursos hídricos destas regiões já não podem atender suas populações, 

agricultura e indústrias, água engarrafada já é um item essencial nas compras em 

supermercados destes países (BARLOW, 2004). As gigantes do setor como a líder de 

mercado VeoliaWater já lucram 400 bilhões de dólares/ano e atendem 300 milhões de clientes 

em todo mundo (BARLOW,2004, p.91).  

 

3.3 Concessões de Saneamento Básico no estado do Rio de Janeiro.  

 

Rio (2004) faz uma análise do setor no estado desde seus primórdios ate a atualidade, 

um dos estados onde mais cresceu o fenômeno de concessão no setor, no Brasil..A autora faz 

um destaque em três categorias de organização do setor no estado atualmente: (i)a empresa 

estadual Cedae, (ii)os municípios que criaram órgãos municipais de saneamento e, (iii) os que 

concederam a iniciativa privada investimentos e gerencia do saneamento. As empresas 

concessionárias são geralmente formadas por construtoras nacionais de renome aliadas a 

transnacionais especializadas em saneamento, como e o caso da holding Prolagos formada 

pelas empresas Águas de Portugal, Monteiro Aranha, Bozzano Simonsen e PEM Engenharia.  

A autora chega a preconizar que alguns municípios atendidos pela Cedae, com o fim do 

contrato com esta, poderiam optar por conceder seu saneamento a empresas privadas ou criar 

serviços municipais autônomos. Ela se baseia no grande número de CESB’s (companhia 

estadual de saneamento básico) que anunciaram na mídia a possibilidade de concessão ou 

privatização pelo pais, para afirmar isso.  

De fato no caso do Rio de Janeiro a notícia da possibilidade de “privatização” da 

Cedae já é notória nas manchetes de jornais. A falta de recursos financeiros para ampliar e 

aprimorar seus serviços é um dos estímulos a abertura ao capital privado.  Ainda segundo Rio 

(2004) a Bacia Hidrográfica é a unidade de gestão do projeto de reorganização do saneamento 

básico, segundo a nova legislação Federal e estadual.  Rio (2004) cita o exemplo do holding 

Águas do Brasil S. A, que explora as águas da bacia do rio Paraíba do Sul. No entanto por 

outro lado Frare et al. (2015) em artigo da FGV Projetos, revelam um grande choque de 

gestão na Cedae, que passa a ter nome social de Nova Cedae, com resultados econômicos 

positivos, e significativa melhoria na qualidade dos serviços ofertados. A forte crise 

econômica atravessada não só pelo Rio de janeiro, mas pelo pais como um todo, tornou clara 
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a necessidade de buscar recursos onde eles existem em abundancia, o setor privado. 

Cavalcante e Carneiro (2016) em reportagem do jornal o Globo online, revelam a grande 

capacidade de investimento do empresariado, a Aegea, gigante do saneamento no Brasil, por 

exemplo, conta com recursos provenientes do fundo soberano de Cingapura e do fundo de 

investimento em infra-estrutura do Banco Mundial.  

 

 

4 –Plano de Ação 

 

4.1 A legalidade do processo de Concessão e/ou Parceria Público-Privada.  

 

A Concessão (não a privatização) da Nova Cedae é possível e legalmente amparada, o 

arcabouço jurídico que norteia o processo se encontra na Lei Federal de Saneamento, lei nº 

11445/07, de Concessões lei nº8987/95 e a modernizada lei das PPP’s (Parceria Pública 

Privada) nº 12.776/12 (ABCON, 2015); além da nova Lei Estadual nº 7.043/2015 sobre PPP’s 

(FRANCISCO, 2015). Nas PPP’s o Estado concede a exploração do serviço a terceiros que 

são remunerados de duas formas: pela cobrança de tarifas aos usuários do serviço e por 

contraprestação pecuniária do Estado (PPP Patrocinada), ou no caso da PPP administrativa o 

estado fica responsável por 100% da remuneração do ente privado contratado. Já nas 

Concessões Comuns de Serviços Públicos o parceiro privado é remunerado única e 

exclusivamente pelas tarifas cobradas dos usuários do serviço. Em ambas as situações são 

estipuladas um período de permissão de uso de no máximo 35 anos, e os ativos da empresa 

continuam em posse do Estado, sendo apenas utilizados pelo parceiro privado durante o 

período de concessão. Concessão Comum e Parceria Pública Privada não são o mesmo que 

privatização, nas primeiras, ha um contrato que estipula uma parceria entre o público e o 

privado, já a privatização há a venda total dos ativos da empresa pública a um comprador 

privado (PIMENTEL, 2010). A AGENERSA (Agência Reguladora de Energia e Saneamento 

Básico do Estado do Rio de Janeiro) deve intensificar a fiscalização e cooperação com os 

municípios atendidos a fim de garantir o cumprimento das cláusulas contratuais e a satisfação 

dos usuários. 

 

4.2 Taxas pelo uso da água mais elevadas 

 

 Um efeito indesejável do processo seria o aumento nas taxas de água ao consumidor 

final, algo que se verifica nas atuais Concessões em curso no estado (RIO, 2004). Por 

exemplo, a taxa cobrada pela Cedae pelo consumo de 0 a 15m³ é de R$ 3,31, já a Prolagos 

cobra pelo consumo de até 10m³ R$ 4,63 a Águas do Paraíba cobra R$ 3,20 pelos mesmos 

10m³, No entanto na faixa de baixa renda (tarifa social) a Prolagos e a Águas de Juturnaiba 

cobram uma tarifa menor que a Cedae, conforme noticiado no jornal Extra online (BRÊTAS, 

2016).  

 

4.3 O processo. 

 

O processo contaria com o financiamento de crédito do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) às empresas privadas participantes, depois que o 
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projeto for apresentado pelo governo do estado ao banco, BNDES, que pode ou não aprovar o 

financiamento já que a soma atingiria bilhões de reais devido à envergadura do processo que 

compreende 61 municípios no estado. Aprovado o projeto, lança-se o edital de convocação 

dos interessados, que passarão por processo de licitação na modalidade Concorrência para 

determinar as empresas vencedoras que assinariam contrato com o governo para exploração 

das áreas licitadas, por no máximo 35 anos (BRASIL, 1995ª, art.2º). O estado do Rio de 

Janeiro possui 09 comitês (Regiões Hidrográficas), segundo resolução CERHI-RJ nº 107 de 

12 de junho de 2013, conforme demonstra a figura 3: 

 

 

 
Figura 3- Fonte:http://soberaniaambiental.blogspot.com.br/ 
  

  

 A Nova Cedae continua com o serviço de captação e tratamento da água e envio as 

adutoras onde as Concessionárias se encarregariam de fazer a distribuição aos consumidores 

finais, cobrança da taxa de água, manutenção e expansão dos dutos e tubulações etc. além da 

coleta e tratamento do esgotamento sanitário. A água tratada pela Cedae seria comprada pelas 

Concessionárias.  

 A Cedae atua em municípios de todas as bacias hidrográficas, uma única empresa 

estadual pode ser dividida em nove, usando-se os critérios de PPP e/ou Concessão Comum 

para os lotes (nove processos licitatórios no total), permitindo que mais de um conglomerado 

de empresas adquira lote(s) evitando assim uma situação de monopólio, como ocorre 

atualmente, aumentando a competitividade nas licitações, afim de obter melhores resultados 

na qualidade dos serviços ofertados, investimentos nos ativos, etc.  

 A divisão em frações ainda descentralizaria os investimentos, chegando a áreas 

remotas do estado, onde a Cedae é praticamente ausente, como o exemplo de Itaboraí onde 

apenas 1% de seus imóveis tem acesso a saneamento básico, água da Cedae só abastece 29% 

da população de 227.168 habitantes, conforme noticiado no jornal o Globo online (BERTA, 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

11 

 

2014). Os municípios que tiverem parte de seus territórios em mais de uma RH, comporiam o 

lote onde fica a maior parte de seus territórios. 

 Atualmente são cinco grandes holdings que exploram áreas no Estado do Rio de 

Janeiro como a AEGEA Saneamento e Participações S.A., controladora da Prolagos que 

atende cinco municípios da Região dos Lagos (vide quadro 01). Todo o processo, no entanto, 

deve ser precedido de amplo debate entre o governo do estado e os municípios, que devem 

debater com seus cidadãos, em sessão especial, só depois enviado para a ALERJ, e depois se 

aprovado para a sanção do governador.   

  

 

4.4 Viabilidades da Concessão. 

 

           Analise de viabilidade de Concessão por meia da Matriz SWOT: 

 

 

Forças 
 Melhora nos serviços prestados, mais 

investimentos e crescimento da 

empresa 

 Redução na possibilidade de 

corrupção por parte dos agentes  

 Maior concorrência, o que pode 

significar melhorias nos serviços 

prestados 

 Maior liberdade de decisão, sem 

depender tanto do governo no poder 

 Redução do cabide de empregos 

Fraquezas 
 Aumento nas tarifas cobradas ao 

consumidor, na maioria dos casos de 

Concessão 

 Possibilidade da concessionária não 

cumprir todas as cláusulas do 

contrato 

 A finalidade maior da empresa 

privada é o lucro 

Oportunidades  
 Resolução do secular problema de 

saneamento no estado, e por 

extensão, no pais 

 Investimentos de capital internacional 

no pais 

 Mais dinheiro no caixa do governo 

estadual, atualmente em crise 

financeira 

Ameaças 
 Possível desnacionalização do setor 

de saneamento  

 As empresas privadas têm maior 

vulnerabilidade em meio a crises 

econômico-financeiras 
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Com base na analise SWOT vemos que há mais benefícios que prejuízos em se 

conceder, mais pontos fortes e oportunidades do que ameaças e fraquezas, desde que em um 

cenário bem arquitetado e amarrado. Deve haver um rígido controle por parte do governo 

estadual através da Agenersa, e dos governos municipais envolvidos e uma colaboração dos 

municípios onde foram feitas concessões e estas foram bem sucedidas como Niterói e Região 

dos Lagos, além da fiscalização e cobrança de resultados por parte da população alvo do 

processo. Segundo Carneiro e Cavalcante (2016) em reportagem do jornal o Globo, empresas 

do setor contam com vultosos capitais provenientes de organizações internacionais como o 

fundo soberano de Cingapura e o Banco Mundial, sendo assim uma garantia de que estas 

empresas podem honrar seus compromissos assumidos em possíveis contratos com o governo. 

Um possível aumento nas tarifas, não é uma obrigatoriedade, e pode ser compensado pela 

tarifa social, direcionada a consumidores de baixo poder aquisitivo, como ocorre atualmente 

nos municípios onde já foi concedido (BRÊTAS, 2016). No estado do Rio de janeiro as 

concessionárias têm cumprido as metas estabelecidas em contrato com os governos estadual e 

municipal, como capital investido, metas de universalização de distribuição de água potável, 

universalização de esgoto etc. (ABCON, 2016). Apesar da finalidade do ente privado ser o 

lucro, este tem que prestar serviços de qualidade para não ser alvo de ações por parte da 

sociedade civil e órgãos de fiscalização e regulação do estado. A divisão em nove regiões 

diminui o custo de investimentos para as concessionárias trazendo retorno em médio prazo e 

acelerando o progresso da infraestrutura e serviços a serem prestados como ocorreu com a 

Prolagos na Região dos lagos (cinco municípios atendidos) ou a Águas do Brasil que atende 

nove municípios, entre eles Niterói, Resende e Petrópolis.  .  

 

 

5 - Conclusão 

 

 O estudo demonstrou que os serviços de saneamento do estado do Rio de Janeiro, 

assim como os de todo o país, necessitam de investimentos que não podem provir do estado, 

já que este não tem capacidade de fazer frente ao montante de investimentos necessários para 

a universalização e melhoria dos serviços. Os recursos podem ser alocados do setor privado 

mediante uma cooperação entre o setor público e o empresariado. A busca da cooperação da 

iniciativa privada no setor não é novidade no Brasil, nem no mundo, diversas companhias 

multinacionais se especializaram no serviço, e muitas construtoras nacionais buscam se 

associar a estas empresas para investir no Brasil. As privatizações de empresas públicas tem 

apresentado resultados satisfatórios como a da Vale do Rio Doce que foi vendida por US$ 3,3 

bilhões e hoje vale 140 bilhões, com acionistas nos cinco continentes (AGÊNCIA BRASIL, 

2010). A privatização da Telesp também foi positiva segundo o professor Arthur Barrionuevo 

da FGV com melhoria significativa nos serviços, apesar do aumento nas tarifas, o que poderia 

ser mitigado pela redução de impostos e mais concorrência (AGÊNCIA BRASIL, 2010). 

Em todos os estados do país processos de PPP e Concessão estão em curso buscando o 

capital privado, a expertise, novas tecnologias e mobilidade do setor privado. No estado do 

Rio de Janeiro uma maior participação do setor privado seria uma solução viável a 
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incapacidade comprovada da estatal Nova Cedae em atender satisfatoriamente todos os 

municípios fluminenses. A Concessão é um meio termo entre o controle estatal exclusivo e a 

privatização, uma vez que na Concessão e PPP’s se busca uma parceria entre governo e 

empresariado, e não a venda de patrimônio público.  

Depois do período de Concessão, de no Maximo 35 anos, o estado retoma o controle 

do ativo. O contrato conta com diversas obrigações e cláusulas que buscam o interesse 

público acima de tudo, apesar de permitir que o parceiro privado obtenha o lucro esperado da 

exploração da atividade. Em conclusão o meio privado pode somar em muito ao setor público, 

e pode ser um valioso parceiro na promoção do bem público.   
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