
SANEAMENTO

Informações básicas

Agência reguladora: Não existe agência reguladora nacional, apenas estaduais e municipais

Outro(s) órgão(s): Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Marco regulatório: Lei 11.445/2007 - Lei do Saneamento

Externalidades ambientais positivas

• Proteção de mananciais, rios, lagoas, terras, etc.

Dados do setor

Total Urbano Total Urbano

58,5 73,5 6,2 7,7

69,7 91,4 19,7 26,5

90,6 97,7 68,2 73,7

85,9 97,0 34,4 40,5

89,0 96,7 46,5 51,4

81,7 95,2 44,5 52,0

Atuação do BNDES no setor

• O BNDES também financia o setor de saneamento através da carteira do PAC.

• Projeto BNDES Saneamento em Foco - realização de workshops e oficinas com o objetivo de 

encontrar soluções à favor da universalização do saneamento ambiental e promover a implementação 

dessas ideias no setor.

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Desenvolvimento_Social_e

_Urbano/saneamento_em_foco.html

• Linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos - financiamentos no valor mínimo de R$10 

milhões para projetos relacionados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos 

sólidos, etc.

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINE

M/saneamento.html
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0,05 - 5,60

Regiões

Índice de atendimento (%)

Água

Índice de tratamento dos 

esgotos gerados (%)

Total

Coleta de esgotos

Despesa total c/ serviços

Variação da tarifa (média)

Tarifa média

Variação da despesa total (média)

Despesa total média

Brasil - 2009 (em R$/m3 - exceto quando indicado)

29299,3 (R$ milhões)

26927,1 (R$ milhões)

0,30 - 4,55

2,03

• A política de saneamento pode vir conjugada com programas e campanhas para educação 

ambiental, consumo consciente de água, etc.

• Serviço público, com pouca atuação de empresas privadas, devido à característica de monopólio 

natural e altíssimos sunk costs .

Receita operacional total



SANEAMENTO

Estado Ano

PR 2011

ES 2011

BA 2010

MG 2008

RS 2008

ES 2008

MG 2007

Principais questões do setor

• Presença do setor privado - em comparação a outros serviços públicos, como energia e 

telecomunicações, o setor privado não possui uma participação muito significativa no setor de 

saneamento. Sua maior presença se faz necessária? Qual seria seu papel? Como ele poderia contribuir 

para reduzir o déficit de saneamento existente?

• Regulação - o setor de saneamento não possui uma agência reguladora centralizada a nível federal, 

apenas estaduais e municipais. Dessa maneira, a supervisão acaba ficando, de maneira geral, nas 

mãos dos municípios. De que maneira isso prejudica/pode prejudicar? Se faz necessária a criação de 

uma agência reguladora federal específica para o saneamento? Qual o papel da Secretaria de 

Saneamento Ambiental? Sua existência não é o suficiente para coordenar os esforços do setor? Em 

que casos a Agência Nacional de Água (ANA) pode interferir no setor? Questão da precificação do 

"bem água": atualmente, paga-se apenas pelo serviço de abastecimento, mas há projeto de lei para 

cobrar pelo bem em si. Quais as implicações?

Copasa 48,3

• Universalização do acesso ao saneamento básico - a porcentagem da população que possui acesso 

aos serviços de água potável e coleta de esgotos ainda é muito baixa se comparada ao dos países mais 

desenvolvidos (especialmente na região norte). Soluções?

• Investimento - o setor recebe investimentos insuficientes para suprir o déficit de saneamento 

existente atualmente. Cálculos estimam a necessidade de investimentos de até R$6 bilhões em um 

ano para zerar essa deficiência. Que órgão(s) deveria(m) ser responsabilizado(s)? O BNDES investe o 

suficiente? O PAC previu recursos suficientes para o setor? De que fonte(s) os recursos necessários 

poderiam vir (FGTS, novas tarifas)? 

Copasa 578,2

Município de Caxias do Sul 104,0

CESAN 85,7

Sanepar 134,6

CESAN 44,0

Embasa 80,4

Beneficiado Desembolso (em R$ milhões)

Últimos desembolsos para o setor


