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RESUMO 

 

 

Saneamento Básico pode ser entendido como o conjunto de medidas que visam 

preservar ou modificar condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir 

doenças e promover a saúde. Vários indicadores do setor de saneamento básico 

brasileiro registraram evolução positiva nos últimos anos. Houve crescimento do 

nível de atendimento da população, do faturamento e da receita, entre outros. 

Apesar do avanço do saneamento básico do País nos últimos anos, ainda são 

grandes as carências do setor. Este trabalho se propõe a responder à seguinte 

pergunta: Qual a melhor alternativa dentre, o SAAE e a SABESP, para alcançar a 

meta da universalização no setor de saneamento básico no município de Amparo-

SP? Para responder esta questão, este trabalho descreverá a prestação do serviço 

de saneamento básico pela SABESP nos municípios concedidos para esta, e pelo 

SAAE (Serviço autônomo de água e esgoto) do município de Amparo-SP. Desta 

forma, será desenvolvido um estudo de viabilidade econômico-financeira para o 

município de Amparo-SP, e após isto, será comparado as empresas, SAAE e a 

Sabesp, pelo método de fluxo de caixa descontado. Os resultados obtidos permitirão 

avaliar qual destas empresas, será mais eficiente na execução dos investimentos e 

prestação de serviços para este projeto, e outras atividades relacionadas ao setor de 

saneamento no município de Amparo-SP. 

 

Palavras-chave: Saneamento Básico. SAAE. Sabesp. Município de Amparo-SP 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Basic Sanitation can be understood as a set of measures to preserve or modify the 

environmental conditions in order to prevent disease and promote health. Several 

indicators of the Brazilian sanitation sector registered a positive trend in recent years. 

There was growth in the level of care to the population, billing and revenue, among 

others. Despite the progress of sanitation in the country in recent years, are still 

major shortcomings in the industry. This study aims to answer the following question: 

What is the best alternative among the SAAE and SABESP to achieve the goal of 

universalization of basic sanitation sector in Amparo-SP? To answer this question, 

this study describes the provision of basic sanitation in the cities SABESP awarded 

for this, and the SAAE Service (Self-contained water and sewage) in the city of 

Amparo-SP. Thus, we will develop a feasibility study for the economic and financial 

city of Amparo, SP, and thereafter, will be matched firms, and Sabesp SAAE by the 

method of discounted cash flow. The results will assess which of these companies 

will be more efficient in making investments and providing services for this project 

and other activities related to the sanitation sector in Amparo-SP. 

 

Keywords: Sanitation. SAAE. Sabesp. City of Amparo-SP  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho abordará o setor de saneamento básico no que tange, 

principalmente, à questão da universalização do acesso da população a esse 

serviço básico e essencial, da integralidade e intersetorialidade das ações e da 

participação social. 

Fundamental para a promoção da saúde e qualidade de vida da população, o 

setor de saneamento básico, apesar de sua importância, durante muitos anos não 

teve um modelo institucional definido, uma política específica, e nem mesmo um 

marco regulatório. Contudo, tal lacuna foi finalmente preenchida com o advento da 

Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais 

e a política federal para o saneamento básico. 

De início, verifica-se que uma das novidades que a nova lei trouxe foi a 

ampliação do conceito de saneamento básico, o qual passou a abranger não apenas 

os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas também os 

serviços de limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos e a drenagem das 

águas pluviais. 

Comparado com outros setores de infraestrutura, o de saneamento apresenta 

algumas características diferenciadas. Assim como diversas atividades essenciais, 

ele é concedido pelo poder público. No entanto, enquanto energia, gás e 

telecomunicações são serviços concedidos pela União ou pelos estados, o 

saneamento é uma concessão municipal. 

Dessa forma, há no país cerca de 5,5 mil concessões, podendo, ainda, a 

concessão ser plena (água + esgoto) ou apenas de água e ou de esgoto. Quanto 

aos aspectos econômicos, o setor de saneamento caracteriza-se por ser uma 

atividade intensiva em capital e de longo prazo. Em outras palavras, possui custos 

fixos elevados, com prazos longos de retorno dos investimentos realizados. 

Além disso, as empresas do setor têm pouca margem de manobra para 

reduzir seus custos, o que dificulta o aumento de sua eficiência produtiva. Por conta 

disso, nas companhias que possuem uma boa gestão, a redução de perdas de água 

é um dos principais focos para o incremento da eficiência. 

A importância da provisão de serviços adequados de saneamento – aqui 

entendidos como os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
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gerenciamento de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais e controle de vetores - 

para a proteção da saúde da população e a melhoria de sua qualidade de vida é 

constatação indiscutível e de amplo reconhecimento. Para que tais benefícios sejam 

atingidos, esforços de diversas naturezas mostram-se necessários.  

Em um nível, observa-se a importância de adequadas abordagens 

tecnológicas, incluindo o desenvolvimento de técnicas e sua adequada aplicação na 

concepção, projeto, implementação e operação de unidades e sistemas. De outro 

lado, porém, o saneamento encontra-se na esfera da política pública, uma área de 

atuação do Estado que demanda formulação, avaliação, organização institucional e 

participação da população como cidadãos e usuários. 

 

 

1.1  OBJETIVOS 

 

Este trabalho propõe-se para responder à seguinte pergunta: 

Qual a melhor alternativa dentre, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(SAAE) e a SABESP, para alcançar a meta da universalização no setor de 

saneamento básico no município de Amparo-SP? 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a eficiência na prestação do serviço de saneamento básico pela 

SABESP e pelo SAAE do município estudado. 

Indicar as deficiências no serviço do município e quais os caminhos para se 

chegar à universalização do atendimento e tratamento. 

 

 

1.1.2  Objetivo Específico 

 

Analisar via estudo de viabilidade econômico-financeira o meio mais 

vantajoso para atingir a meta de universalização no setor de saneamento básico no 

município de Amparo-SP. 
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Fazer uma correlação como Guia do Conhecimento em Gerenciamento de 

Projetos (PMBOK), para a prestação de serviços de saneamento básico para o 

município de Amparo-SP, comparando o sistema atual SAAE e pela SABESP. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Devido as perspectivas futuras no setor de saneamento básico, originadas 

pelo plano nacional de saneamento básico, e a necessidade de preservar o meio-

ambiente, os municípios devem investir no setor de saneamento, para que este 

universalize o atendimento e tratamento de água e esgoto.  

Para que isto ocorra, o município de Amparo-SP foi escolhido devido a sua 

ineficiência na operação e no atendimento a população nos serviços de água e 

esgoto, contudo o município deverá investir em estações de tratamento, ligações, 

etc, com rapidez e sustentabilidade. Para isso, a atuação da Sabesp, como 

referência na prestação do serviço de saneamento básico, será analisada como 

alternativa ao município de Amparo-SP atingir a meta de universalização. 

 

 

1.3  METODOLOGIA 

 

Inicialmente, através de uma revisão da literatura, será descrito um breve 

histórico para o município de Amparo-SP, no qual, este município possui o serviço 

autônomo de água e esgoto (SAAE) que presta os serviços de água e esgoto do 

município. Paralelamente será também apresentado a empresa Sabesp como 

principal referência na prestação de serviço de saneamento básico. 

Tendo como parâmetros o PMBOK serão utilizadas as diretrizes deste guia 

para o estudo do município de Amparo-sp, especificando quais são as áreas de 

conhecimento que este deva adotar para atender ao Plano Nacional de Saneamento 

Básico, e conseqüentemente, a meta de universalização no atendimento de água e 

tratamento de esgotos do município. 

Para fazer a análise comparativa, será elaborado o Retorno Sobre 

Investimento (ROI) do projeto para o município com o montante de investimentos 
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necessários, e com o método de fluxo de caixa descontado será feita a comparação 

entre as empresas, SAAE e a Sabesp.  

A análise dos resultados obtidos permitirá avaliar qual empresa, SAAE e ou 

Sabesp, será mais eficiente na execução dos investimentos e prestação de serviços 

para se alcançar a universalização do setor de saneamento básico no município de 

Amparo-SP. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

O Setor de saneamento básico para todo o mundo é de extrema importância, 

por ser um setor diretamente relacionado à população, seguindo essa perspectiva, 

“Para qualquer país, a eficiência, a qualidade e a universalidade dos serviços de 

saneamento básico são fundamentais para a qualidade de vida da população” 

(MADEIRA, 2010, p. 123-154). 

Contudo “[...] a denominação de Saneamento Básico pode ser entendido 

como o conjunto de medidas que visam preservar ou modificar condições do meio 

ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde.” (MADEIRA, 

2010, p. 123-154). 

A relação entre o setor e a comunidade pode ser exemplificada por Bouguerra 

o qual afirma que “O sistema de saneamento básico de um município ou de uma 

região possui estreita relação com a comunidade a qual atende, sendo fundamental 

para a salubridade ambiental do município e para a qualidade de vida da 

população.” (BOUGUERRA, 2004, p. 238). 

Segundo Madeira (2010, p. 123-154): 

Um planejamento e uma gestão adequada desse serviço concorrem 
para a valorização, proteção e gestão equilibrada dos recursos 
ambientais e tornam-se essenciais para garantir a eficiência desse 
sistema, em busca da universalização do atendimento, em harmonia 
com o desenvolvimento local e regional.  

 

Assim um aumento dos investimentos no setor pode ser considerado como 

parte de uma estratégia de amplo desenvolvimento econômico e social. 

Os serviços que compõem o saneamento básico são: 

• Abastecimento de água potável 

São atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento 

público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e os respectivos 

instrumentos de medição. 

• Esgotamento sanitário 
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São atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde 

ligações prediais até o seu lançamento no meio ambiente. 

• Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

São atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 

originário de varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. Neste caso, é 

importante salientar que a Lei 11.445 (Brasil, 2007) limita-se a traçar diretrizes aos 

resíduos domésticos, pois, em relação aos resíduos provenientes de serviços de 

saúde, resíduos industriais e comerciais, a responsabilidade é dos próprios 

geradores. 

• Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

São atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem 

urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção, para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 

pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

Nesse setor, a existência de concorrência é inviável. Não é eficaz no sentido 

econômico nem no sentido espacial a existência de duas empresas atuando no setor 

de água e esgoto, com uma duplicação das redes de abastecimento e esgotamento. 

Dada também a estrutura do setor, a desverticalização não é recomendada. 

Segundo Jouravlev (2004), este enuncia três razões por que tradicionalmente 

o setor é verticalmente integrado: 

1. Impossibilidade de concorrência:  

Uma das principais diferenças entre o abastecimento de água potável e 

saneamento e outros serviços de utilidade pública (como eletricidade e 

telecomunicações) é que as economias de escala em cada fase do processo de 

produção são tão significativas que se transformam em monopólios natural e a 

concorrência direta torna-se inviável.  

2. A integração vertical gera consideráveis economias de escopo: 

Uma vez que o equipamentos e mão-de-obra utilizada, e da experiência de 

produção e distribuição de beber água também são úteis para a coleta e tratamento 

de águas residuais, a integração vertical reduz consideravelmente os custos. Além 

disso, a demanda para a coleta e tratamento de esgotos anda de mãos dadas com a 

demanda da produção e distribuição de água potável. 



16 

 

3. Dificuldade de tarifar as diferentes etapas da produção:  

A única maneira viável de obrigar os utilizadores a pagarem a produção de 

água potável e os serviços de águas residuais de coleta e tratamento, é ter a opção 

de corte de fornecimento da água potável. 

A necessidade de investimento é muito alta, e o setor é intensivo em capital e 

possui elevados custos fixos. Galvão e Paganini (2009) sintetizam diversas 

características físicas e econômicas do setor e as suas conseqüências no Quadro 1. 

 
 

Características Repercussões 

F
ís

ic
a
s
 

Maioria dos ativos (redes de 
água e esgoto) encontra-se 
enterrada 

Difícil determinação do estado de conservação, custo 
de manutenção elevado e complexidade para 
detecção de vazamentos nas tubulações 

Mudança lenta no padrão 
tecnológico 

Poucos ganhos de eficiência mediante avanços 
tecnológicos e ativos com vida 

Qualidade dos produtos de 
complexa verificação pelo 
usuário 

Necessidade de estrutura adequada para 
monitoramento da qualidade de produtos e serviços 
ofertados pelas concessionárias 

Redes integradas em 
aglomerados urbanos 

Envolvimento de mais de um ente federado na gestão 
dos serviços e expansão da infraestrutura associada 
ao planejamento urbano 

Essencialidade no uso e 
consumo dos produtos 
(água e esgoto) 

Atendimento independente da capacidade de 
pagamento do usuário e geração de externalidades 
positivas e negativas para a saúde pública, meio 
ambiente, recursos hídricos, entre outros 

E
c

o
n

ô
m

ic
a
s
 

Custo fixo elevado 
Pouca flexibilidade para a periodização dos 
investimentos 

Ativos específicos e de 
longa maturação 

Monopólio natural; inexistência de usos alternativos e 
baixo valor de revenda; possibilidade remota de saída 
das concessionárias do mercado (não contestável); e 
pouca atividade para investimentos 

Assimetria de informações 
Demais atores do setor dependem da informação 
técnica e econômico-financeira disponibilizada pelas 
concessionárias 

Demanda inelástica 
Possibilidade de extração de rendas significativas pelo 
prestador de serviços (monopólio) 

Economias de escala 
Viabilidade da prestação dos serviços por uma única 
empresa (monopólio) 

Economias de escopo 
Custos comuns a operação de serviços de água e 
esgoto e tratamento de esgotos, tornando mais viável 
a prestação dos serviços por uma única empresa 

Quadro 1 - Características do setor de saneamento. 
Fonte: Reproduzido de GALVÃO e PAGANINI (2009, p. 79-88). 
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O setor de saneamento básico tem impactos diretos sobre a saúde pública, o 

meio ambiente e o desenvolvimento econômico de um país. Segundo dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), para cada US$ 1 gasto em saneamento, são 

economizados US$ 4 com saúde pública. De acordo com o Banco Mundial, 1,6 

milhões de crianças morrem todo ano devido à diarréia, causada principalmente por 

condições inadequadas de saneamento básico e higiene. 

Para Marshall (1992, p. 71), 

Segundo a clássica definição, cidadania seria o pertencimento pleno 
a uma comunidade, ou o conjunto de direitos e obrigações que 
determinam o caráter das relações entre os indivíduos de uma 
determinada comunidade política. E identificou o acesso a serviços e 
bens essenciais, como a saúde pública e a educação básica, como 
parte dos direitos sociais da cidadania. 
 

Marshall (2004, p. 378-82) afirma também que,  

Os direitos sociais permitiriam a abolição das desigualdades 
qualitativas, determinadas pela situação de classe, étnica ou de 
gênero, as quais, em contraste com as desigualdades quantitativas 
determinadas pelo lugar ocupado pelos indivíduos no mercado, 
seriam incompatíveis com os princípios da democracia liberal.  
 

O autor também enfatizou que tais direitos sociais refletem a existência de 

uma contradição fundamental entre a democracia e o capitalismo. 

Levando em consideração os dados do relatório da Força-tarefa da 

Organização das Nações Unidas (ONU) denominado Água e Saneamento do 

Projeto do Milênio de 2005, estima-se que mais de 2,6 bilhões de pessoas carecem 

de saneamento básico e mais de 1 bilhão continuam a utilizar fontes de água 

impróprias para o consumo. Por falta de água limpa, metade dos leitos hospitalares 

disponíveis no mundo é ocupada e cerca de 5 milhões de pessoas, na sua maioria 

crianças, morrem anualmente. 

Segundo Kofi Annan, Secretário geral da ONU em 2002, para resolver esta 

situação, a ONU estabeleceu em 2002 o Projeto do Milênio das Nações Unidas, 

para desenvolver um plano de ação que habilite os países em desenvolvimento a 

alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a reverter o massacre da 

pobreza, da fome e das doenças que atinge bilhões de pessoas. 

As equipes com dez forças-tarefas do Projeto Milênio, congregando 265 

especialistas de todo o mundo, foram desafiadas a diagnosticar os principais 

impedimentos ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a 

http://www.pnud.org.br/milenio
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apresentar recomendações de como superar os obstáculos, colocando as nações no 

caminho certo para atingir as metas até 2015.  

“No início de 2005, a força-tarefa sobre Água e Saneamento recomendou 

ações críticas para minorar a crise global de água e saneamento e promover a 

gestão adequada dos recursos aquáticos.” (CASTRO; SCARIOT, 2005, pg. 99-108). 

Entre essas ações estão:  

1. Governos nacionais e outras partes envolvidas devem assumir o 

compromisso de definir a crise do saneamento como prioridade 

máxima em suas agendas.  

2.  Investimentos em água e saneamento devem ser ampliados e 

devem focalizar a provisão sustentável de serviços, em vez de 

apenas construir instalações.  

3.  Governos e agências doadoras devem fortalecer as comunidades 

locais com a autoridade, recursos e capacidade profissional 

necessários para a gestão do fornecimento de água e a provisão 

de serviços de saneamento.  

4.  Dentro do contexto das estratégias nacionais de redução da 

pobreza, os países devem elaborar planos coerentes de 

desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos.  

5.  A inovação deve ser incentivada para acelerar o progresso, e 

assim alcançar diversos Objetivos de Desenvolvimento 

simultaneamente. Por exemplo, o desenvolvimento de novas 

formas de reutilização da água recuperada na agricultura poderia 

aumentar o rendimento das colheitas e reduzir a fome, melhorando 

também o saneamento.  

6.  Mecanismos de coordenação devem ser implementados para 

melhorar e avaliar o impacto das atividades financiadas por 

agências internacionais no âmbito nacional.  

Conforme Castro e Scariot (2005, p. 99-108), 

Estas recomendações mostram claramente que, após cinco anos, a 
ONU continua conclamando os países a assumir o acesso seguro à 
água potável como prioridade máxima em suas agendas. O mais 
grave é o fato de que as metas estabelecidas para 2015 não visam a 
eliminar, e sim reduzir, a tremenda injustiça social da falta de acesso 
seguro à água e ao saneamento básico para todos os habitantes da 
Terra. 



19 

 

 

E conforme Bouguerra (2004, p. 238), 

O fornecimento de água para a humanidade articula-se estreitamente 
às prioridades estabelecidas pelos homens. Os usos que damos à 
água refletem, no fim das contas, os nossos valores mais profundos. 
Já a água é, primeiramente, uma questão política e ética. Nenhuma 
outra questão merece mais atenção por parte da humanidade. Ela 
determina a paz universal e o futuro de todos os seres vivos. 
 

A posição de Wally N'Dow, ex-secretário-geral da Conferência das Nações 

Unidas sobre Habitações Humanas, é que grande parte dos conflitos políticos e 

sociais no futuro deixarão de ter como causa o petróleo e serão provocados pelas 

disputas em torno da água, é hoje praticamente um consenso.  

Porém, vários indicadores do setor de saneamento básico brasileiro 

registraram evolução positiva nos últimos anos. Houve crescimento do nível de 

atendimento da população, do faturamento e da receita, entre outros. Foi o que 

mostrou o levantamento “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos”, que divulga 

anualmente a base de dados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades, no qual se baseiam as tabelas a 

seguir. 

A Tabela 1 mostra o aumento do atendimento com abastecimento de água 

em todos os municípios do Brasil, de 2005 a 2008. O que se pode observar é que 

houve uma variação pouco significativa se comparado com o crescimento da 

população. Já em relação ao atendimento a população rural houve um acréscimo 

devido ao foco da importância ao abastecimento de água a todos. 

 

Tabela 1 - Evolução no Atendimento com abastecimento de água 
 

ÁGUA 2005 2008 Variação 

População total atendida com abastecimento 80,6% 81,3% 0,9% 

População urbana atendida com abastecimento 95,7% 94,9% -0,8% 

População rural atendida com abastecimento 4,5% 8% 76,6% 

Extensão da rede de água [mil km] 409,2 469,6 15% 

Quantidade de ligações totais de água [milhões lig] 35,6 41 15% 

Volume de água faturado [milhões m³/ano] 8.110 8.872 9% 

Fonte: SNIS (2008, não paginado). 
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Já a tabela 2 mostra a evolução do atendimento com esgotamento sanitário 

no Brasil, deixa claro que houve um aumento em todos os critérios analisados dentre 

2005 a 2008. 

Um ponto a ser destacado, está na quantidade de volume de esgoto coletado, 

tratado e faturado, o qual no período analisado houve um acréscimo de 12,4% e 

20,7% e 17,4% respectivamente. A análise de atendimento a população rural mostra 

o maior índice de crescimento dentre os dados analisados, devido ao programa de 

atendimento e acesso a toda a população. 

 

Tabela 2 - Evolução no Atendimento com esgotamento sanitário 
 

ESGOTO 2005 2008 Variação 

População total atendida com esgotamento sanitário 39% 41,7% 6,9% 

População urbana atendida com esgotamento sanitário 46,6% 49,2% 5,6% 

População rural atendida com esgotamento sanitário  0,39% 0,8% 103,7% 

Volume de esgoto coletado [1.000 m³/ano] 3.576.104 4.018.386 12,4% 

Volume de esgoto tratado [1.000 m³/ano] 2.201.880 2.657.998 20,7% 

Volume de esgoto faturado [1.000 m³/ano] 3.809.384 4.470.548 17,4% 

Quantidade de ligações totais de esgoto [milhões lig] 15,6 18,9 21,9% 

Extensão da rede de esgoto [mil km] 158,4 192 21,2% 

Fonte: SNIS (2008, não paginado). 

 

Em relação à tabela 3 estão relacionadas às receitas, despesas e 

investimentos na área de saneamento básico entre os anos de 2005 a 2008. 

Analisando a tabela pode-se observar que esta apresenta acréscimo significativo em 

todos os dados relacionados. 

Isso mostra que no Brasil entre os anos de 2005 a 2008, aumentaram os 

investimentos em 45,5% em abastecimento de água e 94,4% em esgotamento 

sanitário.  
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Tabela 3 - Evolução Receita e Despesa Total na Área de Saneamento 

 

RECEITA E DEPESA (bilhões R$) 2005 2008 Variação 

Receita operacional total (direta + indireta) [R$/ano] 20,2 27,1 34,7% 

Despesas totais com os serviços (dts) [R$/ano] 18,8 25,6 36,3% 

Investimento realizado em abastecimento de água [R$/ano] 1,5 2,2 45,5% 

Investimento realizado em esgotamento sanitário [R$/ano] 1,3 2,6 94,4% 

Investimentos totais [R$/ano] 3,5 5,6 58,5% 

Fonte: SNIS (2008, não paginado). 

O levantamento através o SNIS abarcou, em 2008, 4.039 municípios com 

abastecimento de água e 2.605 municípios atendidos com esgotamento sanitário. 

Apesar da evolução recente, o Brasil ainda está longe de levar os serviços de 

saneamento básico a todos os habitantes, sobretudo no que se refere a 

esgotamento sanitário. 

Apesar do avanço do saneamento básico do País nos últimos anos, ainda são 

grandes as carências do setor. E o que torna o quadro paradoxal: não é por falta de 

recursos para investimentos, mas sim de projetos e de capacidade econômico-

financeira principalmente dos agentes públicos de captarem recursos no mercado 

para tocarem os empreendimentos.  

Esse quadro fica claro quando se observa o expressivo volume de recursos 

disponibilizados para estados e municípios para obras de saneamento e o que é 

realmente investido. “Dos R$ 18 bilhões que o governo federal destinou de 2003 a 

2008 para financiamento do setor, menos da metade, R$ 8,2 bilhões, foi contratada 

por companhias estaduais. Apenas cerca de R$ 3 bilhões foram efetivamente 

aplicados.” (LUPI, 2008, não paginado). 

Ao deparar com os baixos índices de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, nos últimos anos, o setor de saneamento básico passou a ocupar um lugar 

de destaque no Brasil. Entrou definitivamente na agenda dos governos federal, 

estadual e municipal. Vários fatores provocaram esse movimento: as enormes 

demandas pelos esses serviços; a percepção cada vez maior da importância do 

saneamento para a saúde pública; a ampliação da inserção do saneamento na 

agenda ambiental.  
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Dois outros fatores foram de extrema importância: o Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) e o novo marco regulatório. O primeiro reservou os recursos 

para financiar os projetos do setor e o segundo deu garantias aos investimentos 

feitos e trouxe de volta as empresas privadas.  

Nesse sentido, o menor risco proporcionado pela nova legislação e a falta de 

acesso universal aos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos fazem 

com que a expansão dos negócios se torne não só atraente, mas necessária. 

Portanto, o setor de saneamento básico apresenta boa perspectiva para os próximos 

anos. 

Mas mesmo com os avanços ao longo dos tempos, o setor de saneamento 

brasileiro apresenta várias questões a serem superadas, apresentando desafios que 

deverão ser tratados com atenção para alcançar índices de saneamento satisfatórios 

para a população brasileira. 

Os principais desafios são: 

• Indicadores de desempenho insatisfatórios, excesso de contingente 

de pessoal, gestão inadequada e frequente ingerência política na 

administração das companhias concessionárias estaduais. 

• Reduzida cobertura/atendimento às camadas de renda mais baixa. 

• Indicadores médios de coleta e de tratamento de esgotos baixos, da 

ordem de 50% e 20%, respectivamente. 

• Incapacidade dos municípios de exercer as funções de poder 

concedente, sem participação na definição dos investimentos e no 

estabelecimento de tarifas. 

• Significativa estrutura de subsídios cruzados, indicada pelas 

concessionárias estaduais como necessária para viabilizar o 

atendimento a municípios de menor porte e, por outro lado, apontada 

pelos municípios de maior porte como responsável pela precariedade 

do atendimento às populações de periferia das metrópoles. 

• Baixa geração de recursos e reduzida capacidade de endividamento 

para captação de recursos de financiamento para fazer os 

investimentos. 

• As regras de contingenciamento do crédito ao setor público, 

instituídas a partir da década de 1980, aliadas ao perfil de 
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desempenho do setor, agravaram seu nível médio de investimento, o 

que dificultam a ampliação dos investimentos no setor. 

• Dificuldade de muitos municípios autônomos para gerir seus serviços 

adequadamente e acessar financiamentos, em razão da baixa 

capacidade de endividamento. 

• Disputa jurídica – política - institucional que é centrada na questão da 

titularidade da prestação dos serviços nas Regiões Metropolitanas, 

que se estende há mais de uma década. Na grande maioria dos 

estados, as Regiões Metropolitanas respondem, em média, por, pelo 

menos, 60% do faturamento das concessionárias estaduais. 

 

 

2.2 O MARCO REGULATÓRIO DO SETOR DE SANEAMENTO 

 

Antes do novo marco regulatório do setor, as concessões de saneamento 

foram concedidas em sua grande maioria durante a década de 70, sob o regime do 

Plano Nacional de Saneamento (Planasa).  

Além de ser responsável pela criação das Companhias Estaduais de 

Saneamento Básico (CESBs), e este atribuía ao governo federal as funções de 

financiamento, política tarifária e definição de diretrizes e aos governos estaduais, 

por intermédio das companhias estaduais, as de expansão e de execução dos 

serviços de água e esgoto. 

Após o vazio criado com o fim do plano nacional de saneamento (Planasa) no 

fim dos anos 1980 devido a quebra do antigo Banco Nacional de Habitação (BNH). 

Desde então, à área do saneamento ficou sem uma política de investimentos.  

Após um longo período de negociações, quase duas décadas de discussão, 

entre setor privado, setor público e governos federais, estaduais e municipais em 

torno de uma estrutura institucional para a regulação do setor de saneamento, 

entrou em vigor a nova lei no início de 2007. 

A aprovação da Lei do Saneamento 11.445 (Brasil, 2007) e a regulamentação 

da Lei do Consórcio 11.107 (Brasil, 2005), através do Decreto 6.017 (Brasil, 2007), 

criaram ambiente jurídico mais claro para as atividades de saneamento no Brasil.  

Após sucessivos ajustes fiscais houve a redução expressiva dos 

investimentos em saneamento das empresas estatais, mas, a partir de 2003, 
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montantes crescentes de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) estão disponíveis para o 

financiamento de investimentos em saneamento. 

A lei geral de saneamento 11.445 (Brasil, 2007) estabeleceu a política 

nacional de saneamento básico do país. Esta trouxe maior responsabilidade para as 

prefeituras na gestão dos serviços de água e esgoto, deixando claro o papel das 

empresas concessionárias, definindo também o planejamento e a regulação como 

as duas principais diretrizes para o setor de saneamento. 

 No Fluxograma 1, logo abaixo, mostra a evolução das leis que configuraram 

o marco regulatório no Brasil. 

 

 

Fluxograma 1 - O marco regulatório do setor de saneamento 
Fonte: adaptado SALGADO; MOTTA (2005) 
 

Para Bresser (1997, não paginado) presidente da Associação Brasileira das 

Concessionárias (ABCON), 

Essa lei, com a Lei das Parcerias Pública Privadas (PPPs) – Lei nº 
11.079/2004), com a Lei dos Consórcios Públicos (Lei nº 
11.107/2005) e com a Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95), além de 
estabelecer o marco regulatório para o setor, contém os princípios da 
universalização do acesso, da integralidade e intersetorialidade das 
ações e da participação social. Nesse conjunto de normas, estão, por 
exemplo, todas as regras para operação dos serviços de água e 
esgoto pela iniciativa privada. 
 

Como resultado, a Lei 11.445 (Brasil, 2007) criou uma nova dinâmica no 
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concessões são firmadas ou renovadas com novo referencial de atendimento e de 

exigências. A lei está propiciando um ambiente de melhor entendimento entre os 

agentes, com concedentes (municípios) e concessionários (empresas) se 

relacionando com mais profissionalismo e de acordo com o novo marco legal. 

Esta lei prevê no artigo 52 que o plano deve conter, entre outros itens: (a) Os 

objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, para a 

universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis 

crescentes de saneamento básico no território nacional, observando a 

compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União; (b) as diretrizes 

e orientações para o equacionamento dos condicionantes de  natureza político-

institucional, legal e jurídica, econômico- financeira, administrativa, cultural e 

tecnológica com impacto na consecução das metas e objetivos estabelecidos; e (c) a 

proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e 

as metas da Política Federal de Saneamento Básico, com identificação das 

respectivas fontes de financiamento. 

Segundo (FORTE, 2007, não paginado) a mesma lei n° 11.445 (Brasil, 2007) 

determina que os serviços públicos de saneamento básico devam ser prestados com 

base nos seguintes princípios fundamentais: 

•Universalização do acesso; 
•Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades 
e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento 
básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas 
necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 
•Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas; 
•Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de 
drenagem e de manejo das águas pluviais; 
•Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 
peculiaridades locais e regionais; 
•Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, 
de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de 
proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante 
interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida; 
•Eficiência e sustentabilidade econômica; 
•Utilização de tecnologias apropriadas; 
•Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 
processos decisórios institucionalizados;  
•Controle social; 
•Segurança, qualidade e regularidade; e 
•Integração das infraestruturas e de serviços com a gestão eficiente 
dos recursos hídricos. 
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E também esta lei definiu ainda o saneamento básico como o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais nos seguintes segmentos: 

      • Abastecimento de água potável: pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. 

      • Esgotamento sanitário: formado pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados aos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 

final no meio ambiente. 

     • Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e destino 

final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e 

vias públicas. 

     • Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

Contudo, esta lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e para a política federal de saneamento básico, nos seus quatro 

componentes: abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos 

sólidos; e manejo de águas pluviais.  

Entre outros aspectos, destaca-se na referida lei a universalização da 

prestação dos serviços, com a ampliação progressiva do acesso para todos os 

domicílios, sendo os serviços ofertados de forma adequada à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente. Além disso, esta lei determinou a elaboração do Plano 

Nacional de Saneamento Básico, que constituirá o eixo central da política federal 

para o setor. 

O plano nacional de saneamento básico, conforme determina a Lei, será 

elaborado pelo Governo Federal, juntamente com o Conselho das Cidades 

(ConCidades), sob a coordenação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

do Ministério das Cidades. E quando aprovado, constituirá o eixo central da política 

federal para o saneamento básico, promovendo a articulação nacional dos entes da 

federação para a implementação das diretrizes.  
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Será instrumento fundamental à retomada da capacidade orientadora do 

Estado na condução da política pública de saneamento básico e, 

conseqüentemente, da definição das metas e estratégias de governo para o setor no 

horizonte dos próximos vinte anos, com vistas à universalização do acesso aos 

serviços de saneamento básico como um direito social. 

Assim, os princípios fundamentais é a prestação dos serviços de saneamento 

básico, tais como a universalização do acesso aos serviços; a integralidade 

correspondente ao conjunto de atividades e componentes de cada um dos serviços 

de saneamento básico; a adequação às peculiaridades regionais e locais; a 

transparência baseada em sistemas de informações e processos decisórios 

institucionalizados; o controle social; a eficiência e sustentabilidade econômica; além 

de explicitar os princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente e a saúde. 

Há que se mencionar que a nova Lei de Saneamento previu, ainda, de forma 

expressa, a possibilidade de cooperação entre os entes federados para a prestação 

dos serviços de saneamento básico. Nesse contexto, conforme disposto no artigo 

241 da Constituição Federal a norma definiu a “gestão associada” como sendo a 

associação voluntária de entres federados, por convênio de cooperação ou 

consórcio público.  

Para os casos de prestação regionalizada, caracterizada por haver um único 

prestador que atende a vários municípios, contíguos ou não, a Lei determina a 

necessidade de uniformização das atividades de fiscalização e regulação, assim 

como exige a compatibilidade de planejamento.  

Diante disso, a Lei prevê a possibilidade de delegação das atividades de 

regulação e fiscalização para qualquer entidade independente constituída dentro dos 

limites do respectivo estado, por meio da celebração de convênios de cooperação 

ou consórcios públicos integrado pelos titulares dos serviços. 

Por fim, com o objetivo de regulamentar a etapa de adaptação dos contratos 

em vigor, a Lei de Saneamento Básico, em suas disposições finais (art. 58), alterou 

a redação do artigo 42 da Lei Federal nº 8.987 (Brasil, 1995) denominada de a “Lei 

de Concessões”.  

A redação original do mencionado dispositivo legal acima previa que: 

vencidos os contratos nos prazos existentes, caberia ao poder concedente proceder 

à nova licitação, e que as concessões precárias, com prazo vencido e por prazo 
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indeterminado permaneceriam válidas pelo tempo necessário aos levantamentos e 

avaliações (mínimo 24 meses). 

Tal previsão foi alterada e novos parágrafos foram incluídos estabelecendo 

prazos de validade mais flexíveis. Com a nova redação, as concessões precárias, 

vencidas, com prazo indeterminado ou sem instrumento de formalização ficariam 

prorrogadas até 31 de dezembro de 2010, desde que, até 30 de junho de 2009 

fossem cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições: (i) levantamento dos 

dados necessários aos cálculos da recomposição patrimonial do Concessionário; (ii) 

acordo entre concedente e concessionário sobre os critérios para o cálculo da 

indenização de eventuais créditos remanescentes de investimentos ainda não 

amortizados ou depreciados, apurados segundo estabelece a lei e auditados por 

instituição especializada eleita de comum acordo entre as partes; e (iii) publicação 

de ato formal do concedente autorizando a prestação precária dos serviços, por 6 

meses, prazo este renovável até 31 de dezembro de 2008. 

 

 

2.3 O GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Um projeto para ser executado precisa ser gerenciado. Gerenciar consiste em 

executar atividades e tarefas que têm como propósito planejar e controlar atividades 

de outras pessoas para atingir objetivos que não podem ser alcançados caso as 

pessoas atuem por conta própria, sem o esforço sincronizado dos subordinados 

(KOONTZ; O’DONNESL, 1980). 

Gerenciamento de projetos é uma área de atuação e conhecimento que tem 

ganhado, nos últimos anos, cada vez mais reconhecimento e importância. Um dos 

principais difusores do gerenciamento de projetos e da profissionalização do gerente 

de projetos é o Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI – Project Management 

Institute). 

O PMI é uma organização não lucrativa que tem o intuito de desenvolver e 

divulgar métodos de desenvolvimento de projetos, para tanto o instituto desenvolve 

uma série de trabalhos e congressos ao redor do mundo. 

Fundada em 1969 por cinco associados a quantidade de associados não para 

de crescer, tem atualmente mais de 260mil associados em mais de 170 países, isto 
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ocorre graças ao fato de ser a instituição que apresenta o padrão ANSI de 

gerenciamento de projetos. 

Duas das principais iniciativas do PMI na difusão do conhecimento em 

gerenciamento de projetos uma é a certificação profissional em gerência de projetos 

— Project Management Professional (PMP) e Certified Associate in Project 

Management (CAPM) — e a publicação de um Guia do Conjunto de Conhecimentos 

em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK® – Project Management Body of 

Knowledge). 

Editado na forma de livro, o Guia PMBOK® está atualmente na quarta edição, 

2008 e foi traduzido oficialmente para diversos idiomas, inclusive para o português 

do Brasil. 

O PMBOK® define diversos conceitos em gerenciamento de projetos, como a 

própria definição de projeto e do seu ciclo de vida, define 9 áreas de conhecimento e 

reconhece 5 grupos de processos de gerenciamento de projetos. 

A definição do projeto da construção e implantação do Sistema de Esgoto a 

ser desenvolvido para o município de Amparo-SP tem que entender primeiro que um 

projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo.  

Dois termos da definição de projetos merecem destaque: 

1. Temporário não significa necessariamente de curta duração, mas sim 

que um projeto possui um início e um término definidos. Isso distingue 

o projeto dos trabalhos operacionais de natureza contínua. 

2. E exclusivo indica a singularidade da natureza de cada projeto, pois 

mesmo que elementos repetitivos ou similares possam estar presentes 

em algumas entregas do projeto, o resultado de cada projeto é obtido 

sob uma combinação exclusiva de objetivos, circunstâncias, condições, 

contextos, fornecedores etc. 

As nove áreas de conhecimento caracterizam os principais aspectos 

envolvidos em um projeto e no seu gerenciamento, conforme exemplificado na figura 

1 abaixo: 
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            Figura 1 - As 09 Áreas de Especialização 
           Fonte: PMBOK® (2008, p. 64). 

 
Já um processo é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que 

são executadas para alcançar um objetivo. Cada processo é caracterizado por suas 

entradas, as ferramentas e as técnicas que podem ser aplicadas, e as saídas 

resultantes. Desta forma, o gerenciamento de projeto ocorre dentro de cinco grupos 

básicos (iniciação, planejamento, execução, controle/monitoramento e 

encerramento) e podem se sobrepuser ou interagir entre si conforme a fase do 

projeto, como demonstrado na figura 2. 

 

          Figura 2 - Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos 
         Fonte: PMBOK® (2008, p. 39). 
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O livro identifica e descreve o subconjunto do universo do conhecimento de 

Gerenciamento de Projetos reconhecido como boas práticas em muitos projetos na 

maior parte do tempo, havendo consenso pelos praticantes sobre seus valores e 

aplicabilidade. Entretanto, a aceitação geral não representa a necessidade de 

aplicação uniforme em todos os projetos, devendo ser definido o que é apropriado 

para cada projeto / indústria. 

O guia PMBOK® também estabelece uma linguagem comum para a 

profissão, servindo de referência básica para qualquer um que se interesse pelo 

Gerenciamento de Projetos e, como tal, não deve ser encarado como um documento 

que contemple a totalidade do conhecimento de Gerenciamento de Projetos.  

Portanto, este serve como guia para a aplicação de conhecimentos, 

habilidades e técnicas para projetar atividades que visem a atingir ou exceder as 

necessidades e expectativas das partes envolvidas (stakeholders), com relação ao 

projeto, ou seja, o guia PMBOK® fornece diretrizes para o gerenciamento de 

projetos individuai. Ele define o gerenciamento e os conceitos relacionados e 

descreve o ciclo de vida do gerenciamento de projetos e os projetos relacionados. 

Segundo o Guia PMBOK® (2008, p. 3) o seu principal objetivo é, “[...] 

identificar o subconjunto do Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de 

projetos que é amplamente reconhecido como boa prática. ‘Identificar’ significa 

fornecer uma visão geral, e não uma descrição completa. [...]”.  

O Guia PMBOK® (2008, p. 8) define o gerenciamento de projetos como 

sendo: 

[...] a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas 
às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. O 
gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e da 
integração dos seguintes processos de gerenciamento de projetos: 
iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e 
encerramento. O gerente do projeto é a pessoa responsável pela 
realização dos objetivos do projeto. 

 
O termo boa prática significa que existe um consenso em relação ao seu valor 

e sua utilidade. A boa prática do gerenciamento de projetos produz resultados 

expressivos para a sobrevivência e progresso das organizações. Dentre os mesmos, 

podem ser citados: redução no custo e prazo de desenvolvimento de novos 

produtos; aumento no tempo de vida dos novos produtos; aumento de vendas e 

receita; aumento do número de clientes e de sua satisfação; aumento da chance de 

sucesso dos projetos (PRADO, 2000).  
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3 MUNICÍPIO DE AMPARO-SP E A SABESP 

 

 

3.1 O MUNICÍPIO E O SAAE DE AMPARO-SP 

 

O Município da Estância Hidromineral de Amparo estende-se por uma área de 

446 km² e está localizado a noroeste da cidade de São Paulo. Em linha reta, lista da 

capital paulista 93 quilômetros. Sua área urbana se distribui por três distritos: 

• Distrito da sede, com 33,79 km²: 

• Distrito de Arcadas, com 1,57 km² e 

• Distrito de Três Pontes, com 0,39 km². 

A altitude, considerando-se a sede do município e o "marco zero", 

estabelecido na Praça Monsenhor João Baptista Lisboa, Largo da Catedral, é de 674 

metros acima do nível do mar. No entanto, seu relevo é fortemente acidentado e 

vários morros circundam a cidade, não raro superando altitudes de 1.000 metros. 

Precisamente essa configuração geográfica fez com que a cidade, que se estende 

ao longo do Vale do Camanducaia, viesse a ser conhecida como "Flor da 

Montanha". 

Amparo limita-se ao norte com Serra Negra e Itapira, ao sul com Morungaba, 

ao leste com Monte Alegre do Sul e Tuiuti e ao oeste, com Pedreira, Santo Antonio 

de Posse e Jaguariúna. 

Segundo os resultados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) censo 2010, a população total residente no município de Amparo era de 

65.836, dos quais 14.018 residiam na zona rural e 51.818 residiam na área urbana.  

O município em 2008, segundo o IBGE, apresenta um PIB a preços correntes 

de R$ 1.405.674, um PIB per capita a preços correntes de R$ 21.471,81, um índice 

de desenvolvimento humano (IDH-2008) de 0,806 e índice de gini de 0,40 que 

aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 

Numericamente, varia de "0 a 1", onde o zero corresponde a completa igualdade de 

renda e 1 que corresponde à completa desigualdade. 

Conta com 28 estabelecimentos de ensino estadual e municipal que atendem 

5.087 crianças na rede municipal e 9.603 na rede estadual (dados de 2008), e 

possui a taxa de analfabetismo (2000) está em 7,09.  
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O município de Amparo possui um relevante acervo patrimonial e cultural que 

precisa ser valorizado e reconhecido no seu conjunto e nas suas particularidades. A 

cidade é um precioso exemplo do desenvolvimento urbano do interior paulista, no 

século XIX, impulsionado, principalmente, pelo ciclo cafeeiro e por um rico período 

de acontecimentos históricos, que marcaram a nova face da cultura e da sociedade 

brasileira, na medida em que se aproximava da virada para o século XX. 

Além disto, em 2005 possuía 672 indústrias, 1.396 lojas comerciais e 2.293 

prestadores de serviços. As principais atividades econômicas desenvolvidas são a 

agropecuária, a indústria, o comércio e o turismo.  

O Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), do município de Amparo-SP, 

possui natureza jurídica de uma autarquia, sua abrangência é local e têm um total de 

161 empregados próprios.  

O SAAE é responsável pelo tratamento d’água fornecida à população e pela 

coleta do esgoto bem como pela coleta de lixo (resíduos domiciliares). A autarquia 

mantém ainda o Departamento do Meio Ambiente, ficando a cargo da Secretaria de 

Manutenção e Serviços a responsabilidade pelos serviços de poda, limpeza, 

capinação e rossagem. 

Em relação à infraestrutura do setor de saneamento básico, que é prestado 

pelo SAAE têm índices de: 

 

                Tabela 4 – Infraestrutura do Município de Amparo-SP (dados de 2000) 
 

Descrição Atendimento (%) 

Água tratada nas residências 93,50 % 

Esgoto Sanitário nas residências 93,59 % 

Esgoto Tratado 10 % 

                     Fonte: SNIS (2008, não paginado). 

 

Fundado em 1829, o município tem suas captações no rio Camanducaia e no 

córrego dos Mosquitos, totalizando uma média mensal de adução de 519,778 m³/s, 

para fins de abastecimento público e privado. Atende 100% da população urbana 
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com rede de distribuição de água, totalizando 260.592,74 metros e apresentando 

uma perda total estimada em 35%. Tem quatro Estações de Tratamento de Água 

(ETA I, ETA II, ETA III - Três Pontes e ETA IV - Arcadas), com processo 

convencional. São 200.450,21 metros de extensão de rede coletora de esgoto, 

atendendo 93,59% da população urbana. 

As tabelas 5 e 6, representam os índices de abastecimento de água 

praticamente suficientes para atender todo o município, mas em relação ao 

esgotamento sanitário, esta mostra que haverá necessidade de ampliação da rede 

de esgoto e implantação de uma estação de tratamento de esgoto para atender todo 

o esgoto que será coletado. 

 

              Tabela 5 – Informações sobre Abastecimento de Água em Amparo-SP 
 

Descrição Atendimento (%) 

Quantidade de Ligações ativas de água 19.958 ligações 

Extensão da rede de água 261 Km 

Volume de água produzido 6.404 (1000 m³/ano) 

Volume de água micromedido 3.365 (1000 m³/ano) 

Volume de água faturado 3.365 (1000 m³/ano) 

            Fonte: SNIS (2008, não paginado). 

 
 
          Tabela 6 – Informações sobre Esgotamento Sanitário em Amparo-SP 
 

Descrição Atendimento (%) 

Quantidade de Ligações ativas de esgoto 16.845 ligações 

Extensão da rede de esgoto 201 Km 

Volume de esgoto coletado 2.692 (1000 m³/ano) 

Volume de esgoto tratado 0,00 (1000 m³/ano) 

Volume de esgoto faturado 2.622 (1000 m³/ano) 

            Fonte: SNIS (2008, não paginado). 
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Em vista disto, a Prefeitura contratou uma consultoria, MR Engenheiros e 

Associados, para cumprir as seguintes atribuições: análise do projeto original; 

quantificação e custo das obras; especificações técnicas; diretrizes para Pré-

operação e Operação Assistida da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) pelo 

período de 1 ano. 

O Sistema de Tratamento de Esgotos terá capacidade para atender 100% da 

população urbana da Cidade de Amparo. Esta obra vem de encontro com as 

diretrizes do Plano Diretor e do Programa de Reabilitação da Área Central de 

Amparo uma vez que viabilizará a recuperação do Rio Camanducaia e tornará a 

cidade mais saudável para seus habitantes.  

A Estação está sendo instalada na Área Barrichello, localizada atrás do 

abatedouro Pena Branca, na Região do Jardim São Dimas, Modelo e Conjunto 

Hermínio Gerbi, como mostrado no mapa 1, o qual tratará todo o esgoto atual da 

cidade, equivalente a 144 litros por segundo e terá condição de atender ao 

crescimento da cidade até o ano de 2022. 

 

 Mapa 1 – Localização da Estação de Tratamento de Esgoto 
 

 
           

 Fonte: GOOGLE (2011, não paginado) 

 

O projeto de construção da ETE de Amparo foi financiado pela Caixa 

Econômica Federal em 2006, com recursos liberados pelo Ministério das Cidades, 

por meio do Programa Pró-Saneamento, no valor total de R$ 14,3 milhões, com 

contrapartida da Prefeitura de R$ 1,5 milhão. 
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A empresa foi escolhida através de licitação internacional para realizar as 

obras da futura Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), avaliada, inicialmente, em 

cerca de R$ 13 milhões. A suspensão ocorreu após a Prefeitura de Amparo apurar 

erros na execução do interceptor que passa pela Avenida Francisco Prestes Maia, 

no trecho compreendido entre as Ruas Silva Pinto, Galvão Bueno e uma das 

margens do Rio Camanducaia (nos fundos do Colégio Integrado), no Jardim 

Santana. O contrato entre a Prefeitura de Amparo e a construtora foi assinado em 17 

de outubro de 2006. 

A ETE de Amparo contará com o uso de lagoas aeradas seguidas de lagoas 

de decantação com posterior desinfecção por cloro antes do lançamento do esgoto 

tratado. Essa é segundo o parecer da equipe DRZ – Gestão de Cidades, uma 

alternativa segura para o porte da cidade de Amparo, com custos de construção e 

manutenção que podem ser absorvidos pela comunidade. 

Lagoa aerada é um processo de tratamento de esgoto que necessita de 

oxigênio e a profundidade das lagoas varia de 2,5 a 4,0 metros. Os aeradores 

servem para garantir oxigênio no meio e manter os sólidos bem separados do 

líquido (em suspensão). A qualidade do esgoto que vem da lagoa aerada não é 

adequada para lançamento direto, pelo fato de conter uma grande quantidade de 

sólidos. Por isso, são geralmente seguidas por outras, quando a separação dessas 

partículas pode ocorrer. 

Até então, foi executada a implantação da maior parte dos interceptores, 

sendo que 80% deles já estão coletando esgoto. Entre obras e serviços, restam 24% 

do total ainda a ser executado, sendo: a estação de tratamento de esgoto com os 

acabamentos, instalações hidráulicas e elétricas, instalações de equipamentos 

elétricos e eletrônicos; dois interceptores (margem direita e margem esquerda), que 

é 5% do total de interceptores previstos; dois sifões (Jardim Camandocaia e 

Chácara São João); e duas travessias aéreas (Jardim Camandocaia e Captação da 

ETA/SAAE). 

Com relação ao interceptor que vai levar o esgoto até a ETE, faltam ser feitos 

dois trechos. O primeiro, compreendido entre a Loja Fachini e a ponte do São Judas 

(próximo ao Shopping Avenida); o segundo, próximo a Estação de Captação d’Água 

(atrás do Colégio Integrado). Também devem ser construídas a Estação Elevatória e 

a Estação de Tratamento de Esgotos.   
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Para promover a concorrência internacional, a Prefeitura de Amparo contratou 

uma empresa que fez um levantamento em que condições se encontrava a obra na 

sua paralisação. Até a paralisação da obra, pagou-se pela obra a quantia de R$ 

9.770.806,69. Para concluir a obra, a Prefeitura estima gastar a quantia de R$ 

3.010.393,31, totalizando R$ 12.781.200,00. Vale salientar que o dinheiro para a 

obra foi obtido através de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, sendo que 

a Prefeitura de Amparo terá 15 anos para o seu pagamento. A Prefeitura de Amparo 

iniciou o pagamento do empréstimo em novembro de 2006, quitando 46 parcelas até 

o momento.  

No dia 16 de janeiro de 2011, o prefeito de Amparo, Paulo Miotta (PT), 

assinou contrato com a empresa Freitas Guimarães, no valor de R$ 4 milhões, para 

a conclusão das obras do Sistema de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade. A 

retomada dos serviços conforme a previsão deveria ocorrer já na primeira quinzena 

de março, logo após o carnaval. 

Além desta obra, o município poderá fazer o mesmo que outras empresas 

municipais como, por exemplo: a Sociedade de Abastecimento de Água e 

Saneamento S.A. (Sanasa), de Campinas (SP), que possui um programa contínuo 

de redução de perdas que envolvem a troca de hidrômetros de cinco em cinco anos, 

a instalação de válvulas redutoras de pressão e a troca de redes de cimento amianto 

e fofo por redes de PVC, entre outras ações. 

Por sua vez, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), de Poços 

de Caldas (MG), vem investindo forte em tecnologia. Todo o seu sistema de 

abastecimento é monitorado por sensores inteligentes instalados nas ETA’s, EAT’s e 

reservatórios, disponibilizando informações como nível de água e funcionamento de 

bombas em tempo real ao operador do sistema. 

O principal desafio do município consiste em viabilizar a implantação de 

sistemas de tratamento de esgotos e assegurar o pleno abastecimento de água às 

suas populações. Eventualmente, verifica-se a necessidade de ampliação da 

produção de água, o que freqüentemente deve estar associado à adoção de 

medidas que propiciem a redução de perdas, inclusive para uma efetiva avaliação 

da real necessidade de investimentos para ampliação física do sistema existente. 

Com tudo, o município adotar uma política de saneamento básico que 

contemple os princípios da universalidade, equidade, desenvolvimento sustentável e 

para cumprir a Lei 11.445/2007. 
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3.2 A SABESP 

 

O Estado de São Paulo é o mais populoso e o de maior dinamismo 

econômico do País, possuindo 645 municípios, reunindo 39,5 milhões de habitantes 

e inserido em duas grandes Regiões Hidrográficas brasileiras: Paraná e Atlântico 

Sudeste. 

Pouco mais da metade dos municípios paulistas possuem captações 

exclusivamente subterrâneas. Próximo à capital e a leste do Estado encontra-se um 

maior número de captações superficiais (29% dos municípios), enquanto os 20% 

restantes das sedes urbanas são abastecidas de forma mista. 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp 

surgiu em 1973 com o objetivo de implementar as diretrizes do governo federal 

estabelecidas no Planasa (Plano Nacional de Saneamento). É a maior empresa de 

saneamento das Américas, e uma das maiores do mundo em número de clientes, de 

acordo com a 12ª edição do anuário Pinsent Masons Water Yearbook. 

Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia operava diretamente serviços de 

saneamento em 364 dos 645 municípios do Estado de São Paulo, sendo que, 141 

destes municípios atendidos pela Sabesp já têm serviços de água e esgoto 

universalizados. 

Opera também no Estado 4 concessões em parceria com a iniciativa privada. 

Além disso, fornece água no atacado para outros sete municípios no Estado e trata 

esgotos de cinco deles, atendendo, no total, mais de 27,1 milhões de pessoas, o que 

representa aproximadamente 68% da população urbana do Estado. 

No exterior, em consórcio com a empresa Latin Consult, está atuando no 

Panamá e em Honduras na prestação de serviços de consultoria relacionados a 

programa de uso racional de água e gestão comercial e operacional. 

No Estado existem 414 sedes municipais em condições satisfatórias com 

relação aos mananciais e sistemas produtores existentes; 154 sedes urbanas 

requerem adequação dos sistemas de produção de água, sendo 88% isolados e 

12% integrados; outras 74 sedes municipais necessitam de novos mananciais, 

devido à insuficiência das disponibilidades hídricas superficiais ou subterrâneas para 

o atendimento das demandas futuras.  



39 

 

A companhia é uma concessionária de serviços sanitários, responsável pelo 

planejamento, construção e operação de sistemas de água e esgoto (doméstico e 

industrial). A Sabesp é uma empresa de economia mista, de capital aberto, que tem 

como principal acionista o Governo do Estado de São Paulo, com 50,3% de suas 

ações. O restante do seu capital está dividido nas bolsas de São Paulo (Bovespa), 

24,6%, e de Nova York (NYSE), 25,1%, na qual é a primeira listada do seu 

segmento. 

A Sabesp é a maior empresa do seu segmento na América Latina e a quinta 

do mundo por número de clientes, com 25,2 milhões de pessoas atendidas, quase 

duas vezes a população da Bélgica, e atua em 365 municípios paulistas. Em 

fevereiro de 2009, possuía 16,6 mil funcionários. 

A companhia tem 1,4 mil unidades de produção, divididas em 199 estações 

de tratamento de água (ETA), 1,1 mil poços profundos e 81 outros sistemas. Essas 

unidades são responsáveis pela geração de 100 mil litros de água potável por 

segundo. 

Para chegar neste patamar de atendimento, a Sabesp possuí uma ampla 

infraestrutura de água e esgoto, apresentando os maiores indicadores de uma 

empresa de saneamento básico no Brasil.  

As tabelas 7 e 8, resumem estes dados, mas destaca-se o fato de 98% da 

população urbana nos municípios atendidos pela Sabesp estão com abastecimento 

de água. Já em relação ao esgoto 82% desta mesma população são atendidas com 

coleta de esgoto e 59% com o tratamento. 

 

Tabela 7 – Informações sobre Abastecimento de Água da Sabesp 
 

Descrição Atendimento 

Quantidade de Ligações ativas 6.242.838 ligações 

Extensão da rede 62.582,15 Km 

Volume de água tratado em ETA 2.544.355,78 (1000m³/ano) 

Volume de água tratado por simples desinfecção 304.544,99 (1000m³/ano) 

População total dos municípios atendidos 25.167.571 hab (IBGE) 

Atendimento Urbano com serviços de água 98 % 

      Fonte: SNIS (2008, não paginado). 
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Tabela 8 – Informações sobre Esgotamento Sanitário da Sabesp 
 

Descrição Atendimento 

Quantidade de Ligações ativas 4.887.597 ligações 

Extensão da rede 41.241,65 Km 

Volume de esgoto coletado 939.499,32 (1000m³/ano) 

Volume de esgoto tratado 671.854,64 (1000m³/ano) 

População total dos municípios atendidos 25.161.762 hab (IBGE) 

Atendimento Urbano com serviços de esgoto 
Coleta Tratamento 

82 % 59 % 

      Fonte: SNIS (2008, não paginado). 

 

A Sabesp atende em duas frentes, uma é o atendimento direto que dá-se 

mediante contratos de concessão para o fornecimento de serviços de água e esgoto 

formalizados entre o estado ou município e a Sabesp. Normalmente, os contratos 

têm prazo de 30 anos. 

Já o atendimento indireto é feito por meio dos municípios permissionários, 

que compram água no atacado e distribuem aos consumidores. Os contratos de 

fornecimento de água no atacado são firmados pelo prazo de três anos, prorrogáveis 

por igual período sucessivamente. A Sabesp presta serviços de água por atacado 

para seis municípios: Santo André, São Caetano do Sul, Guarulhos, Mauá, Diadema 

e Mogi das Cruzes. Para os permissionários, a empresa disponibiliza seu serviço de 

tratamento dos esgotos coletados pelos municípios. 

A Lei 12.292, de março de 2006, autoriza a Sabesp a operar fora do Estado 

de São Paulo, realizando obras, participando de projetos, investindo em programas 

de saneamento, organizando e participando de consórcios em outros estados e até 

mesmo fora dos limites do território brasileiro. A Empresa está entrando em na área 

de novos negócios, na qual ela faz acordos com outras companhias para prestação 

de serviços e transferência de tecnologia. 

Hoje a Sabesp é uma das maiores empresas de saneamento do mundo. 

Contudo, este reconhecimento não se baseia apenas pelos números de atendimento 

e tamanho de sua rede operacional, mas também por conta de todas as suas 

conquistas no campo tecnológico, empresarial e ambiental. 
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A Sabesp tem recebido todos os anos vários prêmios em razão de sua 

atuação no mercado e para a sociedade. A empresa destacou que, em 1998, a 

Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS) a elegeu 

como a melhor companhia de saneamento das Américas.  

Merece destaque algumas certificações recebidas pela Sabesp durante 2009, 

como por exemplo: o prêmio Pan-americano de Desenvolvimento Sustentável Luis 

Wannoni Lander, premiação internacional de sustentabilidade concedida ao Projeto 

Tietê, gerenciado pela Sabesp, da Associação Interamericana de Engenharia 

Sanitária e Ambiental (AIDIS); o Prêmio de Excelência Empresarial, da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), que elegeu a Sabesp a melhor empresa do setor de 

saneamento do Brasil; Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS) - 

Níveis I, II e III.; e o Prêmio Gestão Banas de Qualidade, pelo seu elevado grau de 

desenvolvimento e comprometimento com o sistema de qualidade. 

Há também na Sabesp 16 centros laboratoriais com padrão de qualidade 

reconhecidos internacionalmente pela ISO 9002 ou ISO Guide 25 e acreditados pela 

ISO/IEC 17.025. 

Já em 2010 a Sabesp recebeu a certificação ISO 14001 veio para incorporar 

a dimensão ambiental às boas práticas de gestão empresarial.  Para a Sabesp 

representa um enorme avanço no sentido de alcançar a universalização do 

saneamento, considerando a utilização sustentável dos recursos naturais, a partir da 

integração de estratégias e habilidades para a melhoria contínua das operações e 

negócios da Sabesp. Além do atendimento aos requisitos legais, a norma ISO 14001 

requer uma atuação comprometida com os princípios da prevenção à poluição e da 

melhoria contínua dos trabalhos de cunho ambiental desenvolvidos na companhia. 

A meta de unidades com certificação ISO14001, que preparou 65 unidades 

operacionais para certificação com a implantação do sistema de gestão ambiental 

com a efetiva certificação de 50 unidades operacionais foi parcialmente cumprida, 

assim como os investimentos realizados que atingiram 90% da meta estabelecida. 

O indicador de perdas de água da empresa vem caindo sistematicamente 

desde 2004. A Sabesp obteve uma redução de 5,9 pontos percentuais em 4 anos, 

de 31,9% em dez/06 para 26,0% em dez/10. No entanto, os resultados obtidos em 

2010, apontam para uma estabilidade ao redor de 26%. A Empresa entende que é 

fundamental seguir com os investimentos no Programa de Redução de Perdas e 

mantém sua meta de reduzir as perdas para 13,1% em 2019. 
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Para atingir este patamar e ser a principal empresa modelo de gestão e na 

prestação de serviços, uma das medidas da companhia paulista para melhorar a 

eficiência na prestação de serviços, esta vem fechando acordos com empresas de 

saneamento de outros estados para melhorar processos, diminuir custos e aprimorar 

as condições de saúde pública, meio ambiente e de qualidade de vida.  

A Sabesp já firmou acordos de cooperação técnica com a Companhia Espírito 

Santense de Saneamento (CESAN), Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba 

(CAGEPA), Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) e Companhia de 

Saneamento de Alagoas (CASAL). Os acordos buscam introduzir as melhores 

práticas para otimizar o desempenho empresarial e o desenvolvimento de projetos 

entre as empresas nas áreas técnicas, operacionais, jurídicas, comerciais e 

administrativas.  

Uma das tecnologias da Sabesp que tem se destacado é o Aqualog – 

Tecnologia da Água –, projeto para automação dos sistemas de produção de água 

tratada, que traz benefícios diretos, como aumento de produtividade, economia de 

energia elétrica, diminuição da quantidade de produtos químicos utilizados no 

processo e melhoria do indicador de perdas. 

No plano internacional, a Sabesp destacou a assinatura em janeiro de 2009 

do seu primeiro acordo com outra empresa no exterior, a  Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AYA), da Costa Rica. 

Para elevar sua eficiência, a Sabesp adotou várias medidas. O processo de 

planejamento teve foco mais claro em metas e resultados de curto e longo prazo e 

houve maior integração entre planejamento e orçamento.  

Dessa forma, a missão, a visão e o mapa estratégico da empresa foram 

revistos. O horizonte de planejamento foi estendido de cinco para dez anos. 

Portanto, a visão que foi estabelecida para a Sabesp em 2018 já está sendo 

traduzidos em metas, obras, programas e ações empresariais, criando condições 

para torná-la realidade. 

Para cumprir sua missão e alcançar os objetivos estabelecidos em sua visão, 

serão investidos R$ 8,6 bilhões, de 2009 a 2013, para manter os índices alcançados, 

ampliar a coleta e tratamento de esgotos e oferecer: 100% de água tratada; 90% de 

esgotos coletados e 88% de tratamento de esgotos, estendendo o atendimento 

pleno de água e esgoto dos atuais 141 municípios para os demais 223 municípios. 
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3.3 GESTÃO MUNICIPAL X GESTÃO DAS COMPANHIAS ESTADUAIS 

 

 

3.3.1 A Gestão Municipal 

 

O modelo descentralizado ou por administração indireta corresponde aos 

serviços organizados sob a forma de autarquias municipais, tendo sido no passado 

em muitos casos administrados pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

Usualmente recebem a denominação de Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(SAAE), Superintendência de Água e Esgoto (SAE) ou Departamento Municipal de 

Água e Esgoto (DMAE).  

Segundo Meirelles (1995), "são pessoas jurídicas de Direito Público, de 

natureza meramente administrativa, criadas por lei específica, para a realização de 

atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade estatal que as criou (...), 

mas sem subordinação hierárquica, sujeitas apenas ao controle finalístico de sua 

administração e da conduta de seus dirigentes".  

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE) 

fundada em 1984, representa o universo de 2 mil municípios que operam de forma 

pública direta seus sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem pluvial e limpeza urbana por meio de autarquias, empresas públicas ou 

departamentos. 

Esta informou que manteve convênio com o Ministério das Cidades para 

realização do Programa Nacional de Gestão Pública (GESPÚBLICA) junto aos 

operadores municipais de saneamento, efetuando cursos em todo o País em 2007 e 

2008. O Sistema de Avaliação e Melhoria da Gestão Pública é um conjunto 

integrado de ações, realizadas de modo contínuo, que começa com a adesão formal 

do operador ao Programa da Qualidade no Serviço Público e se mantém por ciclos 

contínuos de avaliação e melhoria. 

E divulgou 20 experiências municipais de êxito, assim definidas quando 

apresentassem atendimento satisfatório de parte ou da totalidade dos seguintes 

princípios: universalidade, eqüidade, integralidade, titularidade municipal, gestão 

pública, participação e controle social, intersetorialidade, qualidade dos serviços - 

incluindo a regularidade, a continuidade, a eficiência, a segurança, a atualidade, a 

cortesia e a modicidade dos custos (COSTA et al, 2006). 
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No entanto os principais problemas estruturais que atrasam o 

desenvolvimento e a expansão dos serviços de saneamento são: burocracia 

excessiva, carga tributária elevada, redução das dotações orçamentárias e aplicação 

pulverizada, além de restrições econômicas. 

De acordo com a entidade, o ciclo de desembolsos para as obras de 

saneamento é de cerca de sete anos, ou seja, excessivamente longo para um setor 

de tantas carências imediatas. Para a Assemae, “esse modelo tem vinculação direta 

com a centralização dos recursos em torno das companhias estaduais e a pouca 

atenção histórica aos municípios, que detêm, de fato, autonomia política e 

administrativa” 

 

 

3.3.2 A Gestão das companhias estaduais 

 

Os serviços de água e esgoto são prestados, em sua maioria, por 

companhias de economia mista controladas por estados, as quais foram formadas 

no âmbito do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) na década de 70. 

Também são prestados diretamente pelos municípios (titulares das concessões) e 

por intermédio de empresas privadas por estes contratadas. 

No fim de 2007, essas empresas levavam água encanada para 107,6 milhões 

de habitantes em total de 4.329 municípios. Por sua vez, o esgotamento sanitário 

servia 50 milhões de pessoas em 1.053 municípios. Estas informações são da 

Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (AESBE), com base 

nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)/PMSS do 

Ministério das Cidades. 

O setor tem estrutura de oferta dos serviços majoritariamente pública. São 25 

concessionárias regionais (24 estaduais e 1 do Distrito Federal), cerca de 10 

municipais e quase 2 mil sistemas municipais ou locais. A iniciativa privada possui 

atualmente por volta de 200 concessões realizadas na esfera municipal. 

A Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (AESBE) foi 

criada em 1985. A entidade é constituída por 24 Companhias Estaduais de 

Saneamento Básico (CESBS). Apenas os estados do Acre, Mato Grosso e 

Amazonas não possuem companhias estaduais. Das associadas, quatro são de 

capital aberto: Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), Companhia 
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Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo (SABESP) e Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR). 

As companhias estaduais são as principais responsáveis pelo saneamento 

básico no País. Respondem por cerca de 70% da população urbana, seguidas das 

municipais, na casa dos 20%, e das empresas privadas, na dos 10%, segundo 

dados de 2007 do Programa de Modernização do Setor de Saneamento II (PMSS), 

do Ministério das Cidades, publicados na revista Valor Setorial Saneamento. 

Assim, estas empresas estão desenvolvendo várias ações para reduzir os 

custos operacionais e elevar sua eficiência. Entre as medidas estão a diminuição de 

perdas de água e de consumo de energia elétrica e a melhora do desempenho 

comercial. A Aesbe também citou outras medidas que vêm sendo adotadas, como a 

melhora do planejamento das empresas, de processos operacionais, de redução do 

tempo de atendimento das atividades de manutenção de redes, bem como outras 

ações para as diversas áreas das companhias. 

Em outra frente as empresas associadas à Aesbe estão melhorando a 

prestação de serviços trocando experiências e tecnologias. Um dos objetivos da 

Aesbe é incentivar a parceria entre as associadas. Com isso, as companhias 

estaduais de saneamento iniciaram uma intensa e constante troca de experiências, 

envolvendo, inclusive, empresas prestadoras de serviços de outros países. Segundo 

a Aesbe, os resultados dessa estratégia já podem ser observados, por exemplo, na 

melhoria da gestão, controle de perdas, economia de energia, enfim, na otimização 

da prestação do serviço. 

Para se comparar em números, os prestadores de serviços de abastecimento 

de água de abrangência regional (companhias estaduais), 13 das 26 empresas 

apresentaram valores iguais ou maiores que o indicador médio nacional desse 

subconjunto, que foi de 93,1%. Entre os de atuação local, 428 dos 550 da amostra 

registraram índices iguais ou maiores que o indicador médio nacional para tal 

subgrupo, que foi de 92,8%. 

Quanto à coleta de esgotos, o índice médio nacional foi de 48,3%, ante 47,9% 

em 2005. Apenas quatro companhias de abrangência regional (Caesb – DF, Copasa 

– MG, Sabesp – SP e Sanepar – PR) obtiveram índices iguais ou superiores ao 

índice médio nacional, o qual foi de 42,2%. Já entre os de atuação local o quadro foi 
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mais favorável: 189 (de um total de 275) registraram valores iguais ou superiores ao 

índice médio nacional para esses prestadores, de 69,7%. 

O contrato de programa é o instrumento pelo qual um ente federativo 

transfere a outro a execução de serviços. No caso do saneamento básico, em que 

os serviços são comumente prestados por Companhias Estaduais (a Sabesp, em 

São Paulo), o contrato de programa é celebrado entre o Município e a Companhia. 

É neste contrato que são detalhadas as regras para a prestação dos serviços, 

a política tarifária, as obrigações de cada parte, entre outros aspectos. Segundo a 

Lei n. 11.107/05 (conhecida como Lei dos Consórcios), aplicam-se aos contratos de 

programa, no que couberem, as regras previstas na legislação sobre as concessões 

de serviços públicos. 

O contrato de programa, portanto, assemelha-se aos contratos de concessão 

celebrados com empresas privadas, podendo aproximar-se de uma concessão 

comum ou de uma parceria público-privada (nas modalidades concessão 

administrativa ou concessão patrocinada). 

Há duas principais distinções em relação ao contrato de concessão: primeira, 

o contrato de programa tem sempre como contratado um ente vinculado à 

Administração Direta ou Indireta (órgão público, autarquia, empresa pública ou 

sociedade de economia mista, por exemplo). Segunda, a celebração do contrato de 

programa não precisa ser precedida por licitação, em razão de uma previsão 

expressa nesse sentido na Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 8.666/93). 
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4 METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

 

4.1 PROJECT FINANCE E O RETORNO SOBRE INVESTIMENTO (ROI) 

 

Segundo o ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

CANTIDIANO (2004, p. 459), Project finance deve ser entendido: 

 

Como o mecanismo que permite que o desenvolvimento de um 
projeto ocorra mediante a obtenção de um financiamento 
especialmente contratado, que será amortizado com a receita gerada 
pelo próprio projeto, segregando-se os riscos inerentes à exploração 
daquela atividade. 
Ressalta-se que a operação de Project finance não se confunde com 
outras modalidades de financiamento ou garantia, na medida em que 
o que caracteriza dita modalidade de operação é a assunção de risco 
inerente ao sucesso do empreendimento, o qual é representado pela 
capacidade de geração de receitas que permitem (a) cobrir o custo 
operacional do empreendimento, (b) remunerar o serviço da dívida 
contraída junto aos financiadores e (c) propiciar um retorno 
adequado aos investidores. 

 

Definido o Project finance e as premissas do empreendimento, o cálculo deste 

retorno será feito pela metodologia do ROI.  

O conceito do Retorno Sobre Investimentos (ROI) foi criado em 1977, por 

Gartner, disseminando-se quando os projetos de implementação de ERP (pacotes 

integrados de gestão) entraram na moda na década de 90. Durante os anos de 

1920, a Harvard Business Review relatou que o ROI era a ferramenta emergente 

para descobrir o valor dos resultados de investimentos de capital, sendo 

posteriormente expandido para todos os tipos de investimentos. 

Assim, ROI significa o retorno de determinado investimento realizado e 

contabilizado em meses nos quais ele será amortizado para, então, começar a gerar 

lucros. Sendo a medição do ROI uma ferramenta valiosa para comunicar o impacto 

positivo deste projeto analisado para o município de Amparo-SP. 

Para a elaboração do cálculo do ROI, serão utilizadas premissas que a 

prefeitura de Amparo-SP divulgou como, a descrição do empreendimento a ser 

implantado que é a construção da Estação Elevatória de Esgoto, da Estação de 

Tratamento de Esgotos, com os acabamentos, instalações hidráulicas e elétricas, 

instalações de equipamentos elétricos e eletrônicos, a construção de interceptores, 
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sifões e as travessias aéreas, sendo o valor estimado total do investimento a ser 

realizado foi de R$ 15.188.764,92. 

Além do valor do investimento, foram coletadas informações de 2008, a mais 

recente, sobre o município de Amparo-SP no sistema nacional de informações sobre 

saneamento – Snis, como a taxa de evasão de receitas que é 0,00%, domicílios e a 

tarifa média de R$ 1,30/m³, que foram calculadas a ligações existentes e 

incrementais devido a projeto, donde resulta em receitas e despesas que irão 

compor o fluxo que está sendo elaborado pelo prazo de 30 anos, o qual irá resultar 

numa Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto. 

Este prazo de 30 anos foi escolhido para melhor efeito comparativo, devido 

ser o mesmo período dos contratos de concessão realizados entre o município e a 

Sabesp. Assim, os fluxos ficarão alinhados para um melhor efeito comparativo, não 

dando privilégios em relação ao prazo. 

Estas premissas utilizadas no estudo para o cálculo do ROI descritas acima 

estão resumidas na tabela 9, logo abaixo. É importante frisar que estas condições 

estão sendo utilizadas para a elaboração do retorno que este projeto trará para o 

município. 

                     
                Tabela 9 - Premissas para o Projeto do Município de Amparo-SP 

Descrição Resultados 

Investimento Total  R$ 15.188.764,92  

Período de Avaliação  30 anos 
(2011 a 2041)  

Receita Total 140,3 R$/milhões 

Despesa Total  106,7 R$/milhões 

Volume Fat Esgoto / Volume Fat Água 0,78  

Evasão de Recitas (%) 0,00% 

Tarifa média (2008) 1,30 R$/m³  

Relação Economias/Ligação  1,09  

                  Fonte: SNIS (2008, não paginado). 
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Utilizadas as premissas descritas acima, e também às projeções da taxa de 

crescimento dos domicílios, ligações, volume faturado, e as receitas e despesas já 

existentes e incrementais do setor de saneamento básico do município, onde pode 

ser verificados no anexo deste trabalho, chega-se ao resultado de retorno do projeto 

igual a 3,89%, o qual está representado no fluxo abaixo, tabela 10. 

  

Tabela 10 - Fluxo ROI do Projeto para o município de Amparo-SP 

 
Fonte: Próprio autor (2011, não paginado). 

 

O fluxo líquido acima projetado para os próximos 30 anos, para o projeto no 

município de Amparo-SP, fica evidente que este projeto é viável economicamente 

para o município, pois apresenta uma taxa de retorno positiva. Mesmo que a taxa de 

retorno do projeto seja pequena se comparada com a taxa selic, taxa de inflação, 

pode se observar nos arquivos em anexo que mesmo sendo a receita incremental 

não ser significativo, o projeto é viável por si só, e, além disso, tem que considerar 

INVESTIMENTO
DESPESAS 

OPERACIONAIS
TOTAL Esgoto Incremental

TOTAL

BRUTA
Cofins / pasep

2011 15.188.765 0 15.188.765 0 0 0 0 0 0 -15.188.765

2012 0 2.504.636 2.504.636 3.838.355 467 3.838.823 355.091 3.483.732 168.166 810.930

2013 0 2.552.107 2.552.107 3.911.105 477 3.911.582 361.821 3.549.761 181.569 816.084

2014 0 2.600.644 2.600.644 3.985.487 485 3.985.973 368.702 3.617.270 194.808 821.818

2015 0 2.645.712 2.645.712 4.054.525 495 4.055.021 375.089 3.679.931 207.285 826.934

2016 0 2.686.883 2.686.883 4.117.624 458 4.118.083 380.923 3.737.160 218.961 831.316

2017 0 2.728.732 2.728.732 4.181.763 418 4.182.181 386.852 3.795.329 230.458 836.139

2018 0 2.771.166 2.771.166 4.246.792 425 4.247.217 392.868 3.854.349 241.790 841.394

2019 0 2.814.374 2.814.374 4.313.009 431 4.313.440 398.993 3.914.447 252.979 847.094

2020 0 2.852.773 2.852.773 4.371.802 438 4.372.240 404.432 3.967.808 263.279 851.757

2021 0 2.886.188 2.886.188 4.423.024 387 4.423.411 409.166 4.014.246 272.694 855.363

2022 0 2.920.088 2.920.088 4.474.988 337 4.475.325 413.968 4.061.357 281.959 859.310

2023 0 2.954.481 2.954.481 4.527.694 342 4.528.036 418.843 4.109.193 291.098 863.614

2024 0 2.989.262 2.989.262 4.580.994 347 4.581.341 423.774 4.157.567 300.091 868.215

2025 0 3.022.782 3.022.782 4.632.365 350 4.632.715 428.526 4.204.189 308.728 872.679

2026 0 3.054.847 3.054.847 4.681.508 337 4.681.845 433.071 4.248.774 316.987 876.940

2027 0 3.087.203 3.087.203 4.731.096 322 4.731.419 437.656 4.293.762 325.113 881.447

2028 0 3.119.948 3.119.948 4.781.278 325 4.781.604 442.298 4.339.305 333.129 886.228

2029 0 3.152.985 3.152.985 4.831.906 329 4.832.235 446.982 4.385.254 341.027 891.242

2030 0 3.183.890 3.183.890 4.879.268 332 4.879.600 451.363 4.428.237 348.490 895.857

2031 0 3.212.562 3.212.562 4.923.214 310 4.923.524 455.426 4.468.098 355.506 900.030

2032 0 3.241.429 3.241.429 4.967.458 287 4.967.745 459.516 4.508.229 362.409 904.391

2033 0 3.270.590 3.270.590 5.012.147 289 5.012.436 463.650 4.548.786 369.225 908.971

2034 0 3.300.042 3.300.042 5.057.281 292 5.057.574 467.826 4.589.748 375.953 913.753

2035 0 3.329.784 3.329.784 5.102.861 295 5.103.156 472.042 4.631.114 382.599 918.732

2036 0 3.359.817 3.359.817 5.148.886 298 5.149.184 476.300 4.672.885 389.167 923.901

2037 0 3.390.141 3.390.141 5.195.357 301 5.195.658 480.598 4.715.060 395.663 929.256

2038 0 3.420.652 3.420.652 5.242.115 304 5.242.419 484.924 4.757.495 402.077 934.766

2039 0 3.451.438 3.451.438 5.289.294 306 5.289.600 489.288 4.800.312 408.427 940.448

2040 0 3.482.500 3.482.500 5.336.898 309 5.337.206 493.692 4.843.515 414.715 946.299

2041 0 3.513.843 3.513.843 5.384.930 311 5.385.241 498.135 4.887.107 420.948 952.315

SOMA 15.188.765 91.501.498 106.690.263 140.225.027 10.808 140.235.835 12.971.815 127.264.020 9.355.299 11.218.458

VPL 15.188.765 51.753.644 66.942.409 79.311.904 6.672 79.318.576 7.336.968 71.981.608 5.039.199 0

Ta xa  de  de sc onto que  ze ra  o Fluxo 3,89%

TIR 3,89%

ANO

DESPESAS RECEITAS
FLUXO

LÍQUIDO

DEDUÇÕES
Receita

 Líquida

Imposto

 Renda
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que este projeto irá trazer para o município de Amparo-SP bem-estar social, 

economia de escala e sustentabilidade ambiental. 

 

 

4.2 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 

 

Após o cálculo do ROI do empreendimento para o município de Amparo-SP, o 

qual apresentou uma taxa interna de retorno positiva no valor de 3,89%, será agora 

utilizada a metodologia do fluxo de caixa descontado para avaliar as empresas, 

SAAE e Sabesp, na execução deste projeto.  

A metodologia do fluxo de caixa descontado desempenha um papel 

importante como ferramenta de gerenciamento do projeto e de análise para a 

tomada de decisões. 

Em vista disto, a avaliação realizada pelo método de fluxo de caixa 

descontado se baseia na teoria de que o valor de um negócio depende dos 

benefícios futuros que ele irá produzir, descontados para um valor presente, através 

da utilização de uma taxa de desconto apropriada, a qual reflita os riscos inerentes 

aos fluxos estimados. 

A definição de fluxo de caixa descontado segundo NETO (2003, p. 586), 

Uma empresa é avaliada por sua riqueza econômica expressa a 
valor presente, dimensionada pelos benefícios de caixa esperados 
no futuro e descontados por uma taxa de atratividade que reflete o 
custo de oportunidade dos vários provedores de capital. 
 

O valor da empresa através do fluxo de caixa descontado pode ser obtido 

pela seguinte fórmula simplificada: 

 

      ∑
   

      

   

   

 

 

Onde: 

VPFC = Valor Presente dos Fluxos de Caixa 

n = Vida útil do ativo 

r = Taxa de desconto 

FCt = Fluxo de caixa no período t 
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Segundo DAMODARAN (2003, p. 630),  

Essa metodologia é a mais fácil de ser utilizada em empresas que 
apresentem fluxos de caixa positivos, os quais possam ser 
confiavelmente estimados para períodos futuros, e onde exista um 
substituto para risco que possa ser utilizado para a obtenção de 
taxas de desconto. A técnica de avaliação por fluxos de caixa 
descontados captura todos os elementos que afetam o valor da 
empresa de maneira abrangente e, por constituir-se em uma técnica 
de natureza econômica, reflete de forma mais consistente o valor da 
empresa. 
 

O fluxo de caixa descontado pode ser mensurado por duas maneiras básicas, 

segundo Silva (2007), em que a primeira é para obter o fluxo de caixa dos acionistas 

e a segunda é através do uso do fluxo de caixa livre. 

Assim, segundo Martins (2001) o fluxo de caixa livre é gerado pela empresa 

após a dedução dos impostos, investimentos permanentes e variações esperadas 

no capital circulante líquido, conforme exemplificado no quadro abaixo: 

 

Fluxo de Caixa Livre 

 

Receitas Líquidas de vendas  

(-) Custos das vendas  

(-) Despesas operacionais 

 (=) Lucro antes dos juros e tributos sobre o Lucro (EBIT)  

(+) Ajustes das despesas operacionais que não provocam a saída de caixa  

(=) Lucro antes dos juros, tributos sobre lucro, depreciação, amortização e 
exaustão (EBITDA)  

(-) Imposto de Renda/Contribuição Social  

(=) Geração de Caixa Operacional  

(-) Investimentos Permanentes (ou desinvestimentos)  

• Permanentes  

• Circulantes  

(=) Fluxo de Caixa livre 

   Quadro 2 - Fluxo de Caixa Livre 
   Fonte: Adaptado de Martins (2001, não paginado). 

 

O fluxo de caixa representa o valor de benefícios futuros esperados trazidos a 

um valor presente por uma taxa de desconto apropriada. É importante enfatizar que 
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a escolha de uma taxa de desconto está diretamente ligada à metodologia de fluxo 

de caixa utilizada. 

Tomando como base que a maioria das empresas utiliza-se de capital próprio 

e de terceiros para financiamento de suas atividades operacionais, a taxa de 

desconto utilizada é representada pelo custo médio ponderado do capital (WACC), o 

qual é obtido pelo cálculo da média ponderada de todos os custos de 

financiamentos. 

Na determinação do cálculo do WACC serão considerados tanto o custo de 

capital próprio como o custo do endividamento. O cálculo resulta da média 

ponderada do custo de ambos os componentes utilizando como pesos a 

participação relativa de cada um deles no capital total empregado anualmente as 

valor de mercado. Deste modo, os benefícios resultantes de uma gestão financeira 

ótima podem ser transferidos aos consumidores, mesmo quando o grau de 

endividamento e o seu custo não correspondam completamente aos dados reais das 

empresas, mas que resultam adequados em função de uma análise de 

benchmarking financeira. 

Assim, o WACC procura refletir o custo médio das diferentes alternativas de 

financiamento (capital próprio e de terceiros) que financiam a empresa. A expressão 

usual do WACC é dada pela seguinte fórmula. 

 

        [
 

   
]      [

 

   
] 

 

Onde: 

     custo do capital próprio em %aa (equity cost); 

   : custo do capital de terceiros em %aa (debt cost); 

E: montante de capital próprio que financia a empresa; 

D: montante de dívida que financia a empresa. 

 

Utilizando agora as metodologias descritas acima, de fluxo de caixa 

descontado e do custo médio ponderado de capital, a análise comparativa entre as 

empresas descritas neste trabalho para a execução deste projeto, será feita através 

do comparativo entre a taxa interna de retorno (TIR) para cada empresa.  
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Assim, esta taxa representará o custo de execução para o município de 

Amparo-SP que cada empresa terá para a execução deste projeto. Sendo que o 

município poderá escolher através desta taxa qual a empresa, SAAE ou Sabesp é a 

escolha mais viável economicamente, ou seja, a opção mais barata. 

O cálculo da taxa interna de retorno para o SAAE, empresa de saneamento 

municipal, será efetuado adotando as premissas e características avaliadas pela 

prefeitura de Amparo-SP, na qual para a execução desta obra contratou uma 

empresa que construiria em 1ano e após isto entregaria a operação e manutenção 

ao próprio SAAE do município. 

Com isso, em 2006, a prefeitura de Amparo-SP para realizar as obras da 

futura Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) contratou uma empresa através do 

processo de licitação internacional realizado neste mesmo ano. O contrato após 

diversas irregularidades e aditamentos, acabou sendo suspenso em outubro de 

2008 pelo fato da empresa ganhadora não cumprir o contrato der entrega da obra. 

Vale salientar que o dinheiro para a obra, o valor total do investimento, foi 

obtido pela prefeitura municipal de Amparo-SP através de empréstimo junto à Caixa 

Econômica Federal, com alavancagem de 84,15%, pelo prazo de 15 anos para o 

seu pagamento, sem carência e com taxa de juros real no valor de 5,43% a.a. 

Desta forma, as premissas utilizadas para a elaboração do fluxo de caixa 

descontado para o SAAE são as mesmas adotadas pela prefeitura, que, que estão 

resumidas na tabela 11, logo abaixo: 

 

          Tabela 11 - Premissas SAAE – Financiamento com Recursos CEF 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: A Tribuna (2010, p.2). 

Taxas % Estrutura do Financiamento 

Taxa de Juros 6,00% Prazo Total 15 anos 

Taxa de Administração 2,00% Amortização 15 anos 

Taxa de Risco 1,00% Carência 0 

TR 0,89% Alavancagem 84,15% 

Custo Total Nominal 10,17%   

IPCA – Projeção para 2011 4,50%   

Custo Real (a.a) 5,43%   
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Utilizadas as premissas acima no fluxo de caixa descontado elaborado para o 

SAAE, do município de Amparo-SP, chega-se a uma taxa de retorno – TIR igual a 

4,68%, demonstrado pelo fluxo abaixo, tabela 12. 

 

 Tabela 12 - Fluxo de Caixa Descontado - SAAE 

 
 Fonte: Próprio autor (2011, não paginado). 

 

O mesmo processo, do fluxo de caixa descontado e de custo de capital, foi 

utilizado para a elaboração do fluxo para a Sabesp, sendo esta a executora do 

TIR 4,68%

2011 12.781.346 0 0 2.407.419 0 0 0 10.373.926

2012 0 693.873 573.458 0 235.917 426.045 138.617 -892.796

2013 0 662.741 604.589 0 225.332 426.045 132.648 -909.350

2014 0 629.919 637.411 0 214.173 426.045 126.936 -926.222

2015 0 595.316 672.015 0 202.407 426.045 121.470 -943.453

2016 0 558.833 708.497 0 190.003 426.045 116.239 -961.088

2017 0 520.370 746.960 0 176.926 426.045 111.234 -979.171

2018 0 479.819 787.511 0 163.139 426.045 106.444 -997.748

2019 0 437.067 830.264 0 148.603 426.045 101.860 -1.016.868

2020 0 391.994 875.337 0 133.278 426.045 97.474 -1.036.579

2021 0 344.473 922.857 0 117.121 426.045 93.276 -1.056.933

2022 0 294.373 972.957 0 100.087 426.045 89.260 -1.077.984

2023 0 241.554 1.025.777 0 82.128 426.045 85.416 -1.099.786

2024 0 185.866 1.081.464 0 63.195 426.045 81.738 -1.122.398

2025 0 127.156 1.140.175 0 43.233 426.045 78.218 -1.145.880

2026 0 65.258 1.202.073 0 22.188 426.045 74.850 -1.170.293

2027 0 0 0 0 0 426.045 71.626 71.626

2028 0 0 0 0 0 426.045 68.542 68.542

2029 0 0 0 0 0 426.045 65.591 65.591

2030 0 0 0 0 0 426.045 62.766 62.766

2031 0 0 0 0 0 426.045 60.063 60.063

2032 0 0 0 0 0 426.045 57.477 57.477

2033 0 0 0 0 0 426.045 55.002 55.002

2034 0 0 0 0 0 426.045 52.633 52.633

2035 0 0 0 0 0 426.045 50.367 50.367

2036 0 0 0 0 0 426.045 48.198 48.198

2037 0 0 0 0 0 426.045 46.122 46.122

2038 0 0 0 0 0 426.045 44.136 44.136

2039 0 0 0 0 0 426.045 42.236 42.236

2040 0 0 0 0 0 426.045 40.417 40.417

2041 0 0 0 0 0 426.045 38.676 38.676

Soma 12.781.346 6.228.614 12.781.346 2.407.419 2.117.729 12.781.346 2.359.531 -4.158.773

TIR 4,68% 12.781.346 4.802.244 8.642.756 2.407.419 1.632.763 6.796.335 1.438.310 -0

Modalidade 1 - SAAE

(6)

Amortização

(5)

Benef.  

IR/CSLL com o 

financiamento

(3)

Amortização

(1)

Valor do Ativo

(2)

Juros
Ano

(7)

Beneficio IR

(4)

Contrapartida

8=(1-2-3-

4+5+7)

Custo Total
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projeto. A diferença do fluxo do SAAE e da Sabesp, é que a Sabesp não utilizaria as 

condições obtidas pela prefeitura, mas sim conseguiria outras ou a mesma fonte de 

financiamento, CEF, mas com outras condições de financiamento.  

Em vista disto, as premissas utilizadas para a elaboração do fluxo de caixa 

descontado para a Sabesp são representadas também por um financiamento obtido 

através do Caixa Econômica Federal (CEF), mas com alavancagem de 90,00% do 

valor total do empreendimento, com prazo de amortização de 24 anos, com 4 anos 

de carência, e taxa de juro real de 5,10% a.a, que estão resumidas na tabela 13, 

logo abaixo: 

 

          Tabela 13 - Premissas Sabesp – Financiamento com Recursos CEF 
 
 
           
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Sabesp (2010, não paginado). 
 

Utilizadas as premissas acima para o cálculo do fluxo de caixa descontado 

para a Sabesp chega-se a uma taxa interna de retorno igual ao valor de 3,08%, 

como apresentado no fluxo abaixo, tabela 14. 

 

  

Taxas % Estrutura do Financiamento 

Taxa de Juros 6,00% Prazo Total 24 anos 

Taxa de Administração 1,68% Amortização 20 anos 

Taxa de Risco 1,00% Carência 4 anos 

TR 0,89% Alavancagem 90,00% 

Custo Total Nominal 9,83%   

IPCA – Projeção para 2011 4,50%   

Custo Real (a.a) 5,10%   
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 Tabela 14 - Fluxo de Caixa Descontado – Sabesp 

 
  Fonte: Próprio autor (2011, não paginado). 
 

O projeto analisado neste estudo para o município de Amparo-SP que 

compreende a construção e a implantação da Estação Elevatória de Esgoto, da 

Estação de Tratamento de Esgotos, os acabamentos, instalações hidráulicas e 

elétricas, instalações de equipamentos elétricos e eletrônicos, a construção de 

TIR 3,08%

2011 13.669.888 0 0 1.518.876 0 0 0 15.188.765

2012 0 696.896 0 0 236.945 455.663 154.925 -541.971

2013 0 696.896 0 0 236.945 455.663 148.254 -548.642

2014 0 696.896 0 0 236.945 455.663 141.870 -555.026

2015 0 696.896 0 0 236.945 455.663 135.761 -561.135

2016 0 696.896 409.148 0 236.945 455.663 129.914 -976.129

2017 0 676.038 430.006 0 229.853 455.663 124.320 -981.724

2018 0 654.116 451.928 0 222.399 455.663 118.967 -987.077

2019 0 631.076 474.968 0 214.566 455.663 113.844 -992.200

2020 0 606.862 499.182 0 206.333 455.663 108.941 -997.103

2021 0 581.414 524.630 0 197.681 455.663 104.250 -1.001.794

2022 0 554.668 551.376 0 188.587 455.663 99.761 -1.006.283

2023 0 526.559 579.485 0 179.030 455.663 95.465 -1.010.579

2024 0 497.016 609.028 0 168.985 455.663 91.354 -1.014.690

2025 0 465.968 640.076 0 158.429 455.663 87.420 -1.018.624

2026 0 433.336 672.707 0 147.334 455.663 83.656 -1.022.388

2027 0 399.041 707.002 0 135.674 455.663 80.053 -1.025.991

2028 0 362.998 743.046 0 123.419 455.663 76.606 -1.029.438

2029 0 325.117 780.926 0 110.540 455.663 73.307 -1.032.737

2030 0 285.306 820.738 0 97.004 455.663 70.150 -1.035.894

2031 0 243.464 862.580 0 82.778 455.663 67.129 -1.038.914

2032 0 199.489 906.554 0 67.826 455.663 64.239 -1.041.805

2033 0 153.273 952.771 0 52.113 455.663 61.472 -1.044.571

2034 0 104.700 1.001.344 0 35.598 455.663 58.825 -1.047.219

2035 0 53.651 1.052.392 0 18.241 455.663 56.292 -1.049.752

2036 0 0 0 0 0 455.663 53.868 53.868

2037 0 0 0 0 0 455.663 51.548 51.548

2038 0 0 0 0 0 455.663 49.329 49.329

2039 0 0 0 0 0 455.663 47.204 47.204

2040 0 0 0 0 0 455.663 45.172 45.172

2041 0 0 0 0 0 455.663 43.227 43.227

Soma 13.669.888 11.238.573 13.669.888 1.518.876 3.821.115 13.669.888 2.637.123 -7.082.574

VP 3,08% 13.669.888 8.549.899 8.511.767 1.518.876 2.906.966 8.844.514 1.872.901 0

Modalidade 2 - SABESP

Ano
(1)

Valor do Ativo

(2)

Juros

8=(1-2-3-

4+5+7)

Custo Total

(3)

Amortização

(7)

Beneficio IR

(4)

Contrapartida

(5)

Benef.  

IR/CSLL com o 

financiamento

(6)

Amortização
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interceptores, sifões e as travessias aéreas, apresentam uma taxa interna de retorno 

para o município de 3,89%. 

Os resultados obtidos através do fluxo de caixa descontado para o SAAE do 

município de Amparo-SP e para a Sabesp, sendo que, estas seriam as alternativas 

analisadas para a execução deste projeto, chegou-se a uma taxa interna de retorno 

para o SAAE de 4,68%, já para a Sabesp a taxa interna de retorno foi de 3,08%. 

Estas taxas para o município de Amparo-SP representam o custo para este, ou seja, 

quanto o município irá gastar com cada um conforme sua escolha. 

Contudo, a prefeitura do município se balizará pelas taxas do 

empreendimento, sendo este viável economicamente, e qual será a escolha da 

empresa para a execução deste projeto, que segundo os resultados das taxas de 

retorno, para o município a escolha economicamente mais vantajosa, ou seja, a com 

menor custo para o município, é a Sabesp, pois além de ser a mais barata esta pode 

trazer externalidade e benefícios para Amparo-SP, além deste empreendimento. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O município de Amparo-SP faz parte de um Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento Básico do Circuito das Águas que é formado por mais 11 municípios 

(Águas de Lindóia, Itapira, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedra Bela, 

Pinhalzinho, Santo Antônio da Posse, Serra Negra, Socorro e Tuiuti) que, somados, 

possuem uma população de aproximadamente 370 mil pessoas. 

Com este modelo de gestão, por meio de Consórcio, a gestão técnica e 

financeira poderá ser beneficiada, já que os municípios de pequeno e médio porte 

possuem limitações de ordem orçamentária. A gestão compartilhada pelas 

administrações municipais permite a economia de escala, que é o incremento de 

serviços com baixos custos. 

Vale ressaltar que a Sabesp já possuí contratos de concessão de serviços de 

água e esgoto com os municípios de Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Serra 

Negra, Socorro e Tuiuti, sendo que nestes os serviços de saneamento básico são 

atendidos em quase sua totalidade, sempre com eficiência e responsabilidade, pois 

estes estão sendo atendidos pela maior empresa de saneamento do Brasil. 

A Sabesp atua em 366 dos 645 municípios do Estado de São Paulo, incluindo 

a Cidade de São Paulo. Além disso, fornece água por atacado a seis municípios da 

Região Metropolitana de São Paulo, além de disponibilizar a esses municípios o seu 

sistema de tratamento de esgotos. São mais de 26 milhões de pessoas atendidas 

direta ou indiretamente com abastecimento de água tratada, e quase 19 milhões de 

pessoas com coleta e disposição final de esgotos. Considerando a população 

urbana dos municípios em que a Companhia atua diretamente, aproximadamente 

59% é servida com água tratada pela Sabesp e 49% com os serviços de 

esgotamento sanitário. 

A Sabesp atende hoje, direta ou indiretamente, mais de 26 milhões de 

pessoas com abastecimento de água tratada e quase 19,2 milhões de pessoas com 

coleta e disposição final de esgotos. O atendimento direto se dá mediante 

concessão da prestação de serviços de água e esgoto, que é formalizado por um 

contrato entre o órgão prestador e o município. 

Contudo, a melhor solução para o município de Amparo-SP seria afirmar um 

contrato de concessão com a Sabesp, pois esta escolha, segundo o resultado deste 

estudo, é a economicamente mais viável para o município. A Sabesp como a 
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executora do projeto apresenta uma TIR de 3,08% contra uma TIR para o SAAE do 

município de 4,68%, o qual deixa claro que para o município a melhor opção é 

Sabesp, pois esta apresenta o menor custo para o município. 

Esta afirmação, a escolha da Sabesp para execução deste projeto trará 

externalidades em todas as frentes para o município, tanto no gerenciamento de 

projetos que abrange os 5 grupos de processos, definidos no PMBOK®, quanto na 

prestação de serviços em saneamento básico, propiciando ao município focar seus 

investimentos em melhorias rodoviárias, educação, saúde, etc. para a toda a 

população amparense. 

Além desta decisão economicamente viável, o município também poderia 

justificar a escolha pela Sabesp através da estratégia e da eficiência, porque a 

Sabesp investiria no município em toda frente de saneamento, água e esgoto, 

atender a totalidade da população e ainda propiciar ao município a universalidade no 

atendimento e visibilidade nacional sustentável. 
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APÊNDICE A – Projeções das Ligações e Volume Faturado 

 

 

 

 

Incremental Existente Incremental Existente

2010 0 19.791 0,00 3.080.596,92

2011 0 20.166 0,00 3.138.994,52

2012 390 20.550 61.468,38 3.198.629,35

2013 398 20.939 62.770,47 3.259.253,97

2014 404 21.337 63.813,57 3.321.239,56

2015 413 21.707 65.141,69 3.378.771,09

2016 382 22.045 60.255,81 3.431.353,67

2017 348 22.388 54.978,01 3.484.802,31

2018 354 22.736 55.882,87 3.538.993,30

2019 359 23.091 56.659,90 3.594.174,08

2020 365 23.405 57.585,76 3.643.168,68

2021 323 23.680 50.934,83 3.685.853,36

2022 281 23.958 44.292,60 3.729.156,66

2023 285 24.240 44.937,26 3.773.078,58

2024 289 24.525 45.580,28 3.817.495,40

2025 292 24.800 46.068,15 3.860.303,81

2026 281 25.064 44.348,89 3.901.256,36

2027 269 25.329 42.400,18 3.942.580,08

2028 271 25.598 42.784,40 3.984.398,70

2029 274 25.869 43.296,63 4.026.588,49

2030 277 26.122 43.646,12 4.066.056,35

2031 258 26.358 40.766,33 4.102.678,58

2032 240 26.594 37.796,53 4.139.548,24

2033 241 26.834 38.051,52 4.176.789,08

2034 244 27.075 38.435,29 4.214.401,10

2035 246 27.319 38.818,99 4.252.384,28

2036 248 27.566 39.202,64 4.290.738,63

2037 251 27.815 39.586,22 4.329.464,16

2038 253 28.065 39.968,54 4.368.429,33

2039 255 28.317 40.214,87 4.407.745,20

2040 257 28.572 40.576,81 4.447.414,90

2041 259 28.830 40.942,00 4.487.441,64

VPL 9.006,74 790.685,67 1.421.205,54 123.073.780,38

1,09

12,02

11,86 m3/mês

Relação Economias/Ligação

Volume Faturado/Economia.mês Existente

Volume Faturado/Economia.mês Incremental

Volume Faturado
Ano

Ligações (un)
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APÊNDICE B – Projeções Despesas 

 

 

 

  

Incremental Existente Incremental Existente Incremental Existente

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 0,95 18,18 19.175,79 0,00 2.485.442,06 18,18 2.504.617,85

2013 0,95 18,56 19.539,24 0,00 2.532.549,42 18,56 2.552.088,66

2014 0,95 18,87 19.910,84 0,00 2.580.714,30 18,87 2.600.625,14

2015 0,90 38,52 20.255,74 0,00 2.625.418,22 38,52 2.645.673,96

2016 0,90 35,63 20.570,98 0,00 2.666.276,65 35,63 2.686.847,62

2017 0,90 32,51 20.891,40 0,00 2.707.808,03 32,51 2.728.699,43

2018 0,90 33,05 21.216,28 0,00 2.749.916,25 33,05 2.771.132,52

2019 0,90 33,51 21.547,08 0,00 2.792.793,56 33,51 2.814.340,64

2020 0,80 68,11 21.840,81 0,00 2.830.864,00 68,11 2.852.704,80

2021 0,80 60,24 22.096,70 0,00 2.864.031,42 60,24 2.886.128,13

2022 0,80 52,39 22.356,31 0,00 2.897.679,54 52,39 2.920.035,85

2023 0,80 53,15 22.619,62 0,00 2.931.808,34 53,15 2.954.427,96

2024 0,80 53,91 22.885,90 0,00 2.966.321,70 53,91 2.989.207,59

2025 0,80 54,49 23.142,53 0,00 2.999.585,26 54,49 3.022.727,79

2026 0,80 52,45 23.388,04 0,00 3.031.406,76 52,45 3.054.794,81

2027 0,80 50,15 23.635,78 0,00 3.063.516,68 50,15 3.087.152,46

2028 0,80 50,60 23.886,48 0,00 3.096.011,14 50,60 3.119.897,63

2029 0,80 51,21 24.139,41 0,00 3.128.794,02 51,21 3.152.933,43

2030 0,80 51,62 24.376,02 0,00 3.159.461,88 51,62 3.183.837,90

2031 0,80 48,22 24.595,57 0,00 3.187.918,57 48,22 3.212.514,14

2032 0,80 44,70 24.816,60 0,00 3.216.567,53 44,70 3.241.384,14

2033 0,80 45,01 25.039,86 0,00 3.245.504,91 45,01 3.270.544,78

2034 0,80 45,46 25.265,35 0,00 3.274.730,70 45,46 3.299.996,05

2035 0,80 45,91 25.493,06 0,00 3.304.244,91 45,91 3.329.737,96

2036 0,80 46,37 25.722,99 0,00 3.334.047,53 46,37 3.359.770,52

2037 0,80 46,82 25.955,15 0,00 3.364.138,55 46,82 3.390.093,70

2038 0,80 47,27 26.188,75 0,00 3.394.415,80 47,27 3.420.604,55

2039 0,80 47,56 26.424,45 0,00 3.424.965,54 47,56 3.451.389,99

2040 0,80 47,99 26.662,27 0,00 3.455.790,23 47,99 3.482.452,50

2041 0,80 48,42 26.902,23 0,00 3.486.892,34 48,42 3.513.794,57

VPL 1.340,89 700.541,20 0,00 90.799.615,86 1.340,89 91.500.157,06

0,93 R$/ligação

0,93 R$/ligação

0,78 R$/m3

0,78 R$/m3

Redutor de 

Despesas 

Diretas Fixas

Despesa Fixa por ligação Incremental

Despesa Fixa por ligação Existente

Despesa Variável por m3 faturado Incremental

Despesa Variável por m3 faturado Existente*

Despesas Totais (R$)
Ano

Despesas Diretas Fixas (R$) Despesas Diretas Variáveis 

(R$)
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APÊNDICE C – Projeções Receitas 

 

 

 

  

Incremental Existente Incremental Existente Incremental Existente Incremental Existente

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 467,46 3.838.355,22 0,00 0,00 43,24 355.047,86 424,22 3.483.307,36

2013 477,36 3.911.104,77 0,00 0,00 44,16 361.777,19 433,21 3.549.327,58

2014 485,29 3.985.487,47 0,00 0,00 44,89 368.657,59 440,40 3.616.829,88

2015 495,39 4.054.525,30 0,00 0,00 45,82 375.043,59 449,57 3.679.481,71

2016 458,24 4.117.624,40 0,00 0,00 42,39 380.880,26 415,85 3.736.744,14

2017 418,10 4.181.762,78 0,00 0,00 38,67 386.813,06 379,43 3.794.949,72

2018 424,98 4.246.791,97 0,00 0,00 39,31 392.828,26 385,67 3.853.963,71

2019 430,89 4.313.008,90 0,00 0,00 39,86 398.953,32 391,03 3.914.055,58

2020 437,93 4.371.802,41 0,00 0,00 40,51 404.391,72 397,42 3.967.410,69

2021 387,35 4.423.024,03 0,00 0,00 35,83 409.129,72 351,52 4.013.894,31

2022 336,84 4.474.988,00 0,00 0,00 31,16 413.936,39 305,68 4.061.051,61

2023 341,74 4.527.694,30 0,00 0,00 31,61 418.811,72 310,13 4.108.882,58

2024 346,63 4.580.994,48 0,00 0,00 32,06 423.741,99 314,57 4.157.252,49

2025 350,34 4.632.364,57 0,00 0,00 32,41 428.493,72 317,94 4.203.870,85

2026 337,27 4.681.507,63 0,00 0,00 31,20 433.039,46 306,07 4.248.468,17

2027 322,45 4.731.096,10 0,00 0,00 29,83 437.626,39 292,62 4.293.469,71

2028 325,37 4.781.278,44 0,00 0,00 30,10 442.268,26 295,27 4.339.010,18

2029 329,27 4.831.906,19 0,00 0,00 30,46 446.951,32 298,81 4.384.954,86

2030 331,92 4.879.267,63 0,00 0,00 30,70 451.332,26 301,22 4.427.935,37

2031 310,02 4.923.214,29 0,00 0,00 28,68 455.397,32 281,35 4.467.816,97

2032 287,44 4.967.457,89 0,00 0,00 26,59 459.489,86 260,85 4.507.968,04

2033 289,38 5.012.146,90 0,00 0,00 26,77 463.623,59 262,61 4.548.523,31

2034 292,30 5.057.281,31 0,00 0,00 27,04 467.798,52 265,26 4.589.482,79

2035 295,21 5.102.861,13 0,00 0,00 27,31 472.014,65 267,91 4.630.846,48

2036 298,13 5.148.886,36 0,00 0,00 27,58 476.271,99 270,55 4.672.614,37

2037 301,05 5.195.356,99 0,00 0,00 27,85 480.570,52 273,20 4.714.786,47

2038 303,96 5.242.115,20 0,00 0,00 28,12 484.895,66 275,84 4.757.219,54

2039 305,83 5.289.294,24 0,00 0,00 28,29 489.259,72 277,54 4.800.034,52

2040 308,58 5.336.897,88 0,00 0,00 28,54 493.663,05 280,04 4.843.234,83

2041 311,36 5.384.929,97 0,00 0,00 28,80 498.106,02 282,56 4.886.823,94

VPL 10.808,08 140.225.026,73 0,00 0,00 999,75 12.970.814,97 9.808,34 127.254.211,76

1,2000 R$/m3

0,00% %

9,25% %Impostos (pis/cofins)

Índice de Evasão

Cofins/Pasep Receita LíquidaEvasão de Receitas

Tarifa média de esgoto

Ano
Receita Bruta Direta
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APÊNDICE D – Projeção Domicílios e Taxa De Crescimento 

 

 

 

2010 2,09% 2007 23312 0

2011 1,90% 2008 23844 2,28%

2012 1,90% 2009 24390 2,29%

2013 1,90% 2010 24899 2,09%

2014 1,90% 2011 25371 1,90%

2015 1,73% 2012 25853 1,90%

2016 1,56% 2013 26343 1,90%

2017 1,56% 2014 26844 1,90%

2018 1,56% 2015 27309 1,73%

2019 1,56% 2016 27734 1,56%

2020 1,36% 2017 28166 1,56%

2021 1,17% 2018 28604 1,56%

2022 1,17% 2019 29050 1,56%

2023 1,18% 2020 29446 1,36%

2024 1,18% 2021 29791 1,17%

2025 1,12% 2022 30141 1,17%

2026 1,06% 2023 30496 1,18%

2027 1,06% 2024 30855 1,18%

2028 1,06% 2025 31201 1,12%

2029 1,06% 2026 31532 1,06%

2030 0,98% 2027 31866 1,06%

2031 0,90% 2028 32204 1,06%

2032 0,90% 2029 32545 1,06%

2033 0,90% 2030 32864 0,98%

2034 0,90% 2031 33160 0,90%

2035 0,90% 2032 33458 0,90%

2036 0,90% 2033 33759 0,90%

2037 0,90% 2034 34063 0,90%

2038 0,90% 2035 34370 0,90%

2039 0,90% 2036 34680 0,90%

2040 0,90% 2037 34993 0,90%

2041 0,90% 2038 35308 0,90%

2039 35626 0,90%

2040 35946 0,90%

2041 36270 0,90%

Ano
Taxa de Cresc. 

Domicílios

Taxa de Cresc. 

Domicílios
DomiciliosAno


