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diáLogos no espaço democrático são publicações do 
Espaço Democrático, 
a fundação para estudos e formação política do PSD

novo marco legal do saneamento básico é um grande avanço no sentido de 

reduzir a enorme quantidade de brasileiros que ainda não têm água tratada, 

nem coleta e tratamento de esgotos - e menos ainda coleta e tratamento de 

resíduos sólidos. Mas a nova lei não será suficiente se não houver pressão popular. 

“A população precisa se conscientizar de que tem direito ao saneamento para poder 

influenciar, pressionar autoridades públicas. A minha esperança é que a mobilização 

da sociedade leve à aplicação da lei”, diz o engenheiro Paulo Ferreira, doutor em 

Engenharia Hidráulica pela Escola Politécnica da USP e ex-secretário nacional de Sa-

neamento Ambiental em entrevista ao programa “Diálogos no Espaço Democrático”, 

produzido pela TV da fundação do PSD e disponibilizado no Youtube.

A nova lei do saneamento, aprovada pelo Congresso no final de junho, facilita a en-

trada de empresas privadas no setor, extingue o modelo atual de contrato entre muni-

cípios e empresas estaduais de água e esgoto e prorroga o prazo para o fim dos lixões. 

 O programa teve a participação do coordenador de Relações Institucionais do Espa-

ço Democrático, Vilmar Rocha, do ex-presidente da ANS (Agência Nacional de Saúde) 

e ex-secretário municipal de Saúde de São Paulo, Januario Montone, e do biomédico 

Roberto Martins Figueiredo (conhecido na tevê e redes sociais como dr. Bactéria), 

além do jornalista Sérgio Rondino, que coordena e apresenta esses programas.

Ferreira destacou que a universalização do fornecimento de água e coleta de es-

gotos no Brasil exigirá cerca de R$ 500 bilhões, dinheiro que o poder público não tem. 

“Sem a iniciativa privada não conseguiremos cumprir a meta de universalização em 

2033, e a entrada das empresas vai depender de segurança jurídica e um ambiente 

saudável de negócios”.

O diálogo reproduzido nesta publicação deixa muito claro que esse é um desafio 

que o Brasil precisa enfrentar. 

Boa leitura.

SANEAMENTO PARA TODOS
DEPENDE DE PRESSÃO POPULAR

O
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Sérgio Rondino – Olá! Estamos iniciando mais 

um programa Diálogos no Espaço Democrático, 

que é a fundação para estudos e formação políti-

ca do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje nós 

vamos tratar de um tema que é bastante grave 

para o Brasil, a questão da falta de saneamen-

to básico para milhões de brasileiros. E o nosso 

convidado é Paulo Ferreira, ex-secretário Nacio-

nal de Saneamento do Ministério das Cidades. O 

engenheiro civil Paulo Ferreira é professor da Es-

cola de Engenharia da Universidade Presbiteria-

na Mackenzie. Ele é mestre e doutor pela Escola 

Politécnica da USP – Universidade de São Paulo 

– e já foi secretário-adjunto de Meio Ambiente do 

governo paulista. Foi também diretor de Controle 

de Poluição da Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo, a Cetesb, e diretor técnico da Com-

panhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo, a Sabesp. Paulo Ferreira, muito obrigado 

pela participação. Bem-vindo.

Paulo Ferreira – Obrigado, Rondino, pelo convi-

te e estou à disposição para responder às questões 

que vocês formularem.

Sérgio Rondino – Vamos ter a participação, 

hoje, em São Paulo, de Januario Montone, que foi 

presidente da Agência Nacional de Saúde, ANS, e 

secretário municipal de Saúde da capital paulista. 

Januario, bem-vindo.

Januario Montone – Eu é que agradeço pelo 

convite e a oportunidade de estar aqui aprendendo 

com o Paulo e com os demais.

Sérgio Rondino - E de Goiás nós temos a parti-

cipação do advogado Vilmar Rocha, professor, ex-

-deputado federal e coordenador de Relações Insti-

tucionais do Espaço Democrático. Salve, Vilmar.

Vilmar Rocha - Boa tarde, Paulo, prazer em revê-

-lo e ouvi-lo, um forte abraço, e também um abraço 

aos meus colegas da Fundação Espaço Democrático.

Sérgio Rondino – Com uma pergunta que nos 

enviou em vídeo, participa também Roberto 
Figueiredo, que é biomédico, conhecido na TV e 

nas redes sociais como o “Doutor Bactéria”. 

Doutor Paulo Ferreira, a aprovação desse novo 

marco legal do saneamento básico parece ter gera-

do em muitos a convicção, ou a esperança, de que 

finalmente milhões de brasileiros podem ter água 

tratada e esgoto em suas residências. A pergunta é: 

será mesmo? E por quê?

Paulo Ferreira – Rondino, você levanta uma 

questão relevante, porque essa lei realmente está 

suscitando muitas esperanças, talvez um pouco 

mais de esperança do que seria desejável, porque 

ela, por si só, não vai resolver todos os problemas. 

Ela é uma atualização da lei 11.445 (de 5 de janei-

ro de 2007) e tem aspectos inovadores – bastante 

inovadores, por exemplo, facilitando e oferecendo 

oportunidade para a participação privada. Ela tem 

também um aspecto relevante no que diz respei-

to à regulação do saneamento – era um ponto em 

que a lei 11.445 deixava a desejar – e tem sérias 

implicações do ponto de vista da governança. Ela 

mostra, realmente, condições de avanço no sane-

amento. Do ponto de vista da esperança, estamos 

‘‘      DO PONTO DE VISTA DA

E S P E R A N Ç A ,  E S TA M O S  B E M

AQUINHOADOS E DO PONTO DE

VISTA DA CONVICÇÃO, PRECISAMOS

TRABALHAR UM POUCO MAIS O

RACIOCÍNIO, PORQUE A LEI, POR SI,

NÃO VAI  RESOLVER NENHUM

PROBLEMA SE NÃO HOUVER UMA

PARTICIPAÇÃO FORTE DE SETORES

COMO O PRIVADO APORTANDO

RECURSOS, DOS GOVERNOS CRIANDO

CONDIÇÕES PARA QUE A INICIATIVA

PRIVADA EXERÇA SUA FUNÇÃO, A DA 

SOCIEDADE FAZENDO O SEU PAPEL

IMPORTANTE DE PRESSIONAR POR

ESSE DIREITO QUE ELA TEM DE

TER SANEAMENTO. 

bem aquinhoados e do ponto de vista da convic-

ção, precisamos trabalhar um pouco mais o racio-

cínio, porque a lei, por si, não vai resolver nenhum 

problema se não houver uma participação forte de 

setores como o privado aportando recursos, dos 

governos criando condições para que a iniciativa 

privada exerça sua função, a da sociedade fazendo 

o seu papel importante de pressionar por esse di-

reito que ela tem de ter saneamento. Eu acho que 

um ponto muito importante – e nisso me congratulo 

com o pessoal do PSD – é a participação política. 

Realmente, os políticos têm tido uma visão mais 

clara em relação ao saneamento, estão refletindo 

a questão que a sociedade está levantando e acre-

dito que realmente podemos dar um avanço no sa-

neamento. Sempre com otimismo, mas com realis-

mo. Precisamos ainda levantar e resolver algumas 

questões que a lei deixou em aberto. 

Sérgio Rondino – Januario Montone, é a sua vez.

Januario Montone – Eu quero ampliar o aspecto 

da esperança, porque quando a gente fala em sane-

amento básico, o que vem imediatamente é a ques-

tão da água e a questão do esgoto – coleta, trata-

mento e tal.  Mas também me preocupa muito – até 

por ser alguém do setor de saúde, que lidou muito 

com essa área – a questão dos resíduos sólidos, que 

são o arcabouço desse marco mundial, mas infeliz-

mente continuamos convivendo com centenas e 

centenas de lixões, aterros sanitários também, mas 

ainda muitos lixões. Nessa área, como em tudo o 

que se refere ao saneamento, nós temos a questão 

do investimento, do dinheiro, e temos a questão da 

articulação política, principalmente em conjuntos 

regionais, em aglomerados urbanos onde a cole-

ta, e principalmente a destinação, é uma questão 

muito complicada. E nesse limite da esperança, da 

obrigatoriedade de uma ação política e uma ação da 

sociedade, você acha que o novo marco, ao refor-‘‘
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çar o papel da ANA (Agência Nacional de Águas), ao 

permitir a entrada do setor privado, que pode libe-

rar um pouco de recursos, dá para acrescentar uma 

esperança de que essa política de resíduos sólidos 

também avance mais, pra valer mesmo dessa vez, 

ou ficaremos na mesma?

Paulo Ferreira – Januario, você que é um gran-

de especialista da área de saúde tocou num ponto 

fundamental. No aspecto da legislação, especial-

mente dessa lei que está para ser assinada pelo 

presidente, eu fiquei um pouco preocupado por-

que talvez a gente a devesse chamar mais de “a 

lei da água e do esgoto”, porque ela passa meio ao 

largo das questões de drenagens urbanas e ques-

tões importantes, como a dos resíduos sólidos. 

Embora ela tenha reforçado o papel da ANA como 

reguladora e na sua definição de saneamento ela 

enfatize explicitamente que a coleta – e não po-

deria ser diferente – abarca a estrutura de resídu-

os sólidos nas suas diversas vertentes – resíduos 

sólidos urbanos, hospitalares, resíduos perigosos, 

esse é um setor muito amplo que tem sido negli-

genciado. E como você mesmo falou, nós temos 

lixões que são uma verdadeira vergonha nacional. 

Eu acredito que a lei não só deveria abarcar, mas 

também explicar com clareza o problema dos resí-

duos sólidos, como ela tem feito com a água e o 

esgoto. O problema da água está razoavelmente 

resolvido. Com relativamente pouco investimento 

você resolve na maioria das comunidades. O pro-

blema de esgoto é mais grave e o problema dos 

resíduos sólidos não é menos grave. O grande 

problema é como pagar por esse serviço público, 

fica aquela discussão entre taxa e tarifa e as pre-

feituras ficam pressionadas. Eu acredito que, se 

houver uma entrada da iniciativa privada dentro 

desse arcabouço do saneamento, nossa esperan-

ça pode ser mais fundamentada. 



diáLogos no espaço democrático O desafio do SANEAMENTO BÁSICO

98

Há pouco tempo a Sabesp fez um convênio com 

a prefeitura de Diadema – um município da Gran-

de São Paulo, com uma população grande – e vai 

trabalhar também nessa área de resíduos sólidos. 

Essa era uma reivindicação já quando eu estava 

lá – saí faz um bom tempo – e naquela época iria 

ser feita uma modificação estatutária para que 

a Sabesp pudesse não só trabalhar com água e 

esgoto, mas também com resíduo doméstico. Fi-

nalmente essa modificação foi feita e agora a 

empresa deu os primeiros passos. Eu gostaria 

que isso fosse abarcado pela lei com mais ênfase, 

nessa parte de resíduos sólidos, especialmente o 

urbano. Você, como um grande expoente da área 

de saúde, sabe que não só o esgoto é um vetor 

importante de doenças, mas também a destina-

ção inadequada dos resíduos sólidos. Acho que 

essa área precisa ser muito trabalhada, precisa 

ser muito enfatizada. Veja bem, uma coisa são os 

resíduos sólidos urbanos, das grandes regiões, 

ou das regiões metropolitanas. Não tem muito 

cabimento ficar circulando esses resíduos nesses 

caminhões para colocar em aterros sanitários. 

Hoje em dia se fala muito em tratamento térmico, 

aproveitamento energético dos resíduos. O mun-

do todo caminhou nessa direção e nós estamos 

resistindo a esse apelo, mais por questões, va-

mos dizer assim, ligadas a organizações não go-

vernamentais que tinham uma visão distorcida 

desse problema. Espero que nessa lei e com essa 

atuação política que você salientou o problema 

do resíduo sólido possa ser colocado no lugar que 

merece, ser tratado como uma vertente importan-

te do saneamento.

Sérgio Rondino – Vilmar Rocha, sua pergunta, 

por favor.

Assembleia Legislativa para colocar nos estatutos 

da empresa de saneamento a questão dos resíduos 

sólidos. Ela cuidaria da água, do saneamento e do 

resíduo sólido. Sabe por quê? Porque os resíduos 

sólidos ficam por conta dos municípios, e os municí-

pios não têm recursos humanos e financeiros para 

enfrentar essa questão, sobretudo os municípios 

pequenos. Tem que ter uma política muito forte 

com relação a essa questão dos resíduos sólidos. 

Mas voltando à área de saneamento, Paulo, eu que-

ria perguntar o seguinte. Nós temos mais de 70% 

dos municípios brasileiros com menos de 20 mil 

habitantes. São municípios pequenos. Você sabe 

que um projeto de água e saneamento – coleta, tra-

tamento – na área de esgoto custa caro. É inviável 

para uma empresa privada fazer um projeto desses 

numa cidade pequena porque o saneamento, como 

toda obra de infraestrutura, precisa de escala. Den-

tro da sua experiência, sua visão, como fazer a cole-

ta e tratamento de esgotos em cidades com menos 

de 20 mil habitantes, cidades pequenas?

Paulo Ferreira – Vilmar, você tocou no núcleo 

central da história: onde obter os recursos, espe-

cialmente nos municípios pequenos. Eu lembro que, 

quando estava na Secretaria do Meio Ambiente de 

São Paulo, foi feito um grande programa – o Mário 

Covas era o governador – de fazer aterros em valas 

para pequenos municípios. O Estado entrava com 

uma pequena parte, dava o equipamento, a má-

quina, abria a primeira vala, acertava o terreno e a 

prefeitura cumpria a sua obrigação constitucional 

de coletar, levar e operar o aterro. E havia muitos 

recursos e empréstimos para que os municípios fi-

zessem essa parte. 

Acho que, então, nesse aspecto, teríamos uma 

solução. O problema todo é a operação e manu-

tenção – e o município precisa de recursos para 

fazer a operação e manutenção – e ele não tem 

como cobrar tarifa, não tem tarifa. Precisa cobrar 

Vilmar Rocha – Quando eu era secretário de In-

fraestrutura de Goiás, a Saneago, empresa de sa-

neamento, era da jurisdição da minha Secretaria. 

Como eu era do Conselho de Administração da em-

presa, acompanhei muito esse assunto, inclusive 

junto ao Paulo, que era o secretário-adjunto do Mi-

nistério das Cidades. Paulo, você colocou bem. Essa 

lei tem algumas novidades, algumas atualizações, 

mas antes já existia uma lei, muita coisa já foi feita 

e avançou. Então, mais importante que a lei é isso 

que você falou – é a decisão política, a vontade po-

lítica, é a articulação política para colocar esse as-

sunto do saneamento e dos resíduos sólidos como 

prioritário nas políticas públicas no Brasil. É a ges-

tão. Outra coisa: muda demais, não há continuidade 

e esse é um assunto grande de Estado que preci-

sa de continuidade. Você colocou muito bem que a 

questão da água não é tão problemática. 83% da 

população brasileira já têm acesso a água tratada. 

Faltam 17%. Se a gente evoluir mais 10% já entra 

na universalização, que normalmente é acima de 

90%. Agora, no saneamento, nós temos 53% de es-

gotos coletados e apenas 46% de esgotos tratados. 

Nós temos mais de 100 milhões de brasileiros que 

não têm acesso nem à coleta nem ao tratamento. 

Então, a situação é muito crítica.

Agora, eu queria colocar duas coisas. A primeira: 

sobre esse assunto, Paulo, eu já tinha avançado 

nisso aqui em Goiás e inclusive botei uma lei na 

uma taxa e aí fica aquela discussão jurídica en-

tre taxa e tarifa, se está no IPTU, se não está no 

IPTU. Nesse aspecto, realmente acho que a lei 

talvez venha a ajudar a resolver quando ela ofe-

rece a oportunidade – e aí vai depender mais da 

área política – de fazer municípios aglomerados. 

Não precisam ser vizinhos. Mas tem uma solução, 

eu diria que seria um subsídio cruzado interno, a 

própria empresa faria isso e – se trabalhasse com 

água junto aos resíduos sólidos urbanos – have-

ria condições de fazer uma tarifa que fosse viável 

para a população e economicamente viável tam-

bém para a iniciativa privada. 

Acho que essa seria uma primeira solução. Se 

não, nós não vamos ter alternativas a não ser a 

de socorrer esses municípios, que são pequenos, 

mas relevantes. Então, é possível fazer uma equa-

ção financeira que ofereça à iniciativa privada um 

município de boa rentabilidade junto com um mu-

nicípio de menor rentabilidade, mas sempre lem-

brando que o poder concedente é o município. O 

prefeito é quem vai decidir. 

E aí vem a questão que você levantou: a ope-

ração política vai ser muito importante. Se o pre-

feito coordenar os trabalhos junto com os demais 

prefeitos, se articular com os demais prefeitos da 

região, se ele está inserido nesse processo, envol-

vido com bastante entusiasmo para resolver o pro-

blema, acho que aí a gente teria uma solução. 

Do ponto de vista do município pequeno, como 

você falou, a coleta e tratamento dos resíduos sólidos 

tem um custo muito elevado. Ele deveria ter, na pior 

das hipóteses, ajuda dessa lei para resolver com tari-

fas o problema de remuneração insuficiente, porque 

o transporte de resíduos é muito caro e o município 

não pode suportar esse custo. Há cidades no Estado 

de São Paulo que já cobram uma taxa, ainda que fa-

çam uma coleta não uniforme, uma coleta alternada, 

dia sim e dia não, dois dias não e um dia sim. Isso 

também é possível e você resolveria esse problema.
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Como você falou, o problema da água está mais 

ou menos resolvido, e a água também é mais bara-

ta de resolver. Hoje você tem estações compactas 

e automatizadas que são razoavelmente baratas 

– mas nós vamos esbarrar sempre num problema 

que a lei também aborda, que é a governança. En-

tão, por exemplo, em um pequeno município do 

Estado de São Paulo, como Borá, um funcionário 

ganha o mesmo que um funcionário da região 

metropolitana. Ora, esse custo em Borá seria um 

grande componente na hora de calcular uma tarifa 

para a coleta de resíduos sólidos. Nesse aspecto, 

oferecendo alternativas para a iniciativa privada 

seria possível fazer com que a folha seja razoavel-

mente mais baixa. Mesmo assim haverá o proble-

ma da baixa capacidade de pagamento da popula-

ção, cuja solução poderia estar na formação de um 

aglomerado de municípios que permita criar uma 

tarifa razoável. Não sei se respondi a sua pergunta.

Vilmar Rocha – Perfeitamente.

Sérgio Rondino – Apenas como curiosidade, eu 

fiz há muito tempo uma viagem de estudos à Ale-

manha e vi que lá existe um nível intermediário de 

administração entre o Estado e os municípios, que 

eles chamam de Kreis. Cada um desses Kreis reú-

ne diversos pequenos municípios de determinada 

área, exatamente para racionalizar e baratear os 

custos de serviços básicos comuns. 

Paulo Ferreira – Esse caso é tipicamente a situ-

ação em que se poderia fazer um consórcio de mu-

nicípios. Nesse aspecto, a nova lei do saneamento 

básico tem uma certa fragilidade, porque ela tem 

um artigo que – segundo as associações de muni-

cípios – fragiliza os consórcios. As associações têm 

reclamado muito e estão reivindicando um veto a 

esse artigo, senão me engano é o artigo 20 da lei. 

Então, como disse o Januario, esse é um ponto im-

portante a ser resolvido – não basta resolver o pro-

blema da água, temos necessariamente que passar 

pelo problema dos resíduos.

Sérgio Rondino – Perfeito. Vamos agora à per-

gunta do biomédico Roberto Martins Figueiredo, 

conhecido, como eu disse, como Dr. Bactéria.

Roberto Figueiredo – A ausência de saneamen-

to básico no Brasil é a causa de 80% das doenças 

e de 70% das internações hospitalares. Para cada 

real investido em saneamento, existe uma econo-

mia de 5 reais em medicina curativa. Dentro desses 

recursos escassos que nós temos no Brasil, não se-

ria muito mais inteligente investir em saneamento 

do que na construção de hospitais?

Paulo Ferreira – O Dr. Bactéria aborda uma 

questão importante que é quanto o saneamen-

to representa de economia para a saúde e aí ele 

cita um número clássico – o Banco Mundial fala em 

quatro para a água e seis para esgotos, que se-

ria a quantidade de recursos economizados quan-

do você tem o saneamento em relação à saúde. 

E realmente esse número tem sido enfatizado. O 

Banco Mundial fez um trabalho anos atrás em que 

fala desse número e a nossa área técnica abordou 

isso aí. Vilmar lembra bem, quando estávamos na 

Secretaria de Saneamento, nós abordávamos o 

problema de geração de empregos. Acho que hoje 

deveríamos ter recursos tanto para saneamento 
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quanto para fazer hospital, mas vale lembrar que 

temos uma massa enorme de desempregados e o 

saneamento é um grande gerador de empregos em 

obras absolutamente necessárias. 

Sérgio Rondino – Januario, sua vez novamente.

Januario Montone – Eu quero aproveitar essa 

visão de articulação que o Paulo tem trazido com 

propriedade e o Vilmar também abordou, até em 

cima dessa colocação um pouco mais provocativa 

do Dr. Bactéria, uma vez que não é propriamente 

o caso de deixar de fazer obras de saúde, porque 

realmente temos uma questão da articulação. Essa 

área de saneamento é uma coisa que tem sido es-

tudada há muitos anos como um dos determinan-

tes sociais da saúde. A saúde não é só ação clínica 

de saúde, a ação de assistência médico-hospitalar, 

é um conjunto de questões que leva em conside-

ração o emprego, moradia, até o lazer –, mas muito 

fortemente a questão do saneamento básico, aí 

incluído o conjunto todo. Nós sempre tivemos no 

Brasil e no governo brasileiro dificuldades nessa 

articulação. Quando eu presidi a Funasa (Fundação 

Nacional de Saúde), fiz a descentralização de 21 

serviços autônomos de águas e esgotos criados na 

década de 1950 e que eram subordinados direta-

mente à presidência da Funasa. Eu respondia pela 

tarifa de 21 municípios, eu tinha que aprovar a ta-

rifa de 21 municípios. 

No projeto que a gente desenvolveu para a 

Funasa, além de descentralizar tudo, como essa 

área de saneamento era para municípios até 30 

mil habitantes, a gente trabalhou um pouco mais 

até 50 mil, mas ela fundamentalmente vivia de 

emendas parlamentares, não tinha orçamento 

próprio. Ela gerenciava o orçamento de emendas 

parlamentares, o que às vezes é difícil. Nós fize-

mos um amplo trabalho positivo com as emendas 

– eu não tenho nenhum problema com isso – mas 

é difícil você ter uma política pública continuada 

porque o interesse dos parlamentares na aplica-

ção das emendas é mais difícil.

Eu mesmo, na época, cheguei a propor que a parte 

de saneamento da Funasa fosse para o Ministério de 

Desenvolvimento e Infraestrutura. Apesar do papel 

relevante do saneamento para a saúde, o Ministério 

da Saúde gerenciar a infraestrutura de saneamento 

me parecia fora de lugar para gerar, agregar valor 

e gerar experiência – e até hoje nós não resolve-

mos isso. Até hoje temos o Dnocs fazendo poços e 

a Funasa fazendo melhorias sanitárias importantís-

simas e fazendo o consórcio do resíduo sólido. Vol-

tando à questão da esperança: fundamentalmente 

me parece que você coloca duas questões nessa 

lei: ela amplia a capacidade de articulação, porque 

ela coloca a ANA num contexto com mais força, e 

ela coloca um pouco mais essas questões gerais e 

eventualmente melhora a capacidade de investi-

mento do Estado, autoriza a iniciativa privada para 

investir, se tiver condição. Mas aí eu queria juntar 

outra pergunta que é fundamentalmente de arti-

culação política: e as bacias hidrográficas? Quem é 

que articula a gestão das bacias hidrográficas com 

a entrada mais forte da iniciativa privada? Eu falo 

porque eu vivi a discussão das bacias hidrográficas 

dos rios Capivari e Piracicaba, no interior de São 

Paulo, e nós fizemos essa discussão de quem ficava 

com a água do rio Capivari, que não era suficiente 

para todo mundo. Você acha que temos expectati-

vas de melhorias de articulação disso?

Paulo Ferreira - Eu tenho minhas dúvidas. Você 

citou a bacia do Piracicaba, ela é uma agência que 

funcionava bem, a melhor agência. Tanto é que Pi-

racicaba e toda aquela região têm um apelo mais 

acentuado sobre o saneamento. Mas no restante 

do Brasil não se implementou o conceito de bacias. 

Essa lei não aborda o saneamento pensando nos 

comitês de bacia ou nas bacias hidrográficas. Isso 

vai ser um processo natural, até porque vai haver 

conflito. Por isso eu digo que precisa de uma arti-

culação política maior, mais serena, porque é um 

problema emergente e grande. É o caso da Bacia 

do Piracicaba, em São Paulo, que vem lá de Minas 

Gerais e sempre dá conflito. Mas estão se resolven-

do esses conflitos. Está acontecendo o conjunto de 

ações do programa Macrometrópole Paulista, com 

as barragens que estão sendo feitas no rio Atibaia, 

perto de Campinas. Acho que vai resolver o pro-

blema de regularização. Acho também que aquela 

transposição que a Sabesp fez do rio Jaguari para o 

rio Atibainha também vai ajudar. É um comitê que 

funciona bem.

Se nós tivéssemos comitês de bacias hidrográfi-

cas que funcionassem correta e adequadamente, 

seria uma fonte importante para você discutir e 

articular as soluções. Mas infelizmente eu não te-

nho notícia de que os comitês no Estado de São 

Paulo tenham funcionado adequadamente. É um 

ou outro comitê que funciona. E às vezes você tem 

aqueles conflitos de ONGs, prefeituras e concessio-

nários que dificultam a articulação. É mais compli-

cado. Eu acredito mais na articulação política, nos 

deputados, prefeitos, vereadores, eles têm uma 

visão política mais aberta, mais ampla e eles en-

tão poderiam resolver isso usando o conceito de 

bacias hidrográficas. Você não vai conseguir fugir 

disso porque a água não vai obedecer a lei, ela não 

vai obedecer nada disso. Ela nasce onde quer e cor-

re para onde quer. Então, acho que vamos ter que 

conviver com isso. 

Mesmo na França, que foi o berço do conceito 

de comitês de bacia, não funciona adequadamen-

te. Talvez o melhor lugar seja aquele Tribunal das 

Águas que existe na Espanha, em Valência. Lá eles 

têm uma escassez enorme de água e se juntam 

para discutir a quantidade de água. Mas isso é mui-

to mais turístico do que efetivo do ponto de vista 

de saneamento para a população. Eu acredito que 

esse problema tem que ser tratado na esfera políti-

ca com uma visão bastante aberta. 

Sérgio Rondino – Paulo, você fala em conflitos, 

na necessidade de articulação política, e isso me 

traz uma dúvida: a nova lei vai tornar interessante 

para as empresas privadas participarem do setor, ou 

esse emaranhado de leis e conflitos pode espantar 

o recurso privado, que é tão necessário?

Vilmar Rocha – Rondino, eu tinha me preparado 

aqui para fazer essa pergunta que você abordou e 

eu queria completar. Paulo, em apenas 6% das cida-

des brasileiras, hoje, o capital privado está nesse se-

tor. É muito pouco. A previsão, que eu andei vendo e 

precisa ser confirmada, é que para universalizarmos 

água e esgoto para o Brasil precisaríamos de 500 

bilhões de reais. É muita grana. Nós sabemos que o 

Estado brasileiro não tem poupança para enfrentar 

isso. Você acha que as mudanças na lei serão sufi-

cientemente atrativas para o capital privado, nacio-

nal ou internacional, entrar pra valer nesse setor, 

ou não? O capital privado não vai entrar? Se não en-

trar, a gente vai demorar para resolver esse proble-

ma porque o Estado brasileiro, em seus diferentes 
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níveis, não tem poupança suficiente para resolver 

isso em 10 anos. Qual a sua opinião: você acha o 

setor privado vai entrar mesmo, que há incentivo? O 

que muda para o setor privado colocar grana nisso?

Paulo Ferreira – Vilmar e Rondino, essa lei foi 

feita basicamente para que o setor privado entre 

no setor de saneamento, e nesse aspecto ela abre, 

é bastante explícita: quando ela interrompe um 

contrato de programa, quando ela exige a licitação 

para você dar concessão ela está incentivando o 

setor privado. Aliás, o pessoal da associação das 

empresas privadas participou ativamente dessa 

discussão, e é salutar que o façam. Agora, para o 

setor privado entrar, ele precisa, primeiro, ter segu-

rança jurídica, o sistema precisa estar estabilizado 

e essa segurança jurídica não é a lei que fornece, 

é o ambiente de negócios que o País oferece. No 

momento que estamos atravessando não está 

muito claro isso aí, embora se tenha na economia 

um grande interesse em atrair o setor privado, ele 

sempre põe um pé atrás nessas circunstâncias que 

a gente tem atravessado. Agora, que há capital pri-

vado, realmente há. O Brasil não tem capacidade 

para, até 2033, universalizar, o governo não tem 

capacidade para isso. 

Eu vejo, principalmente no Norte, uma carência 

enorme de saneamento em todos os setores, sa-

neamento, água e esgoto e você tinha uma difi-

culdade muito grande de gestão, uma dificuldade 

muito grande de governança nas empresas. Então, 

eu acho que esse é um aspecto que vai ter que ser 

resolvido e pelo que entendi, o agente que vai li-

derar e incentivar é o BNDES, que tem um pessoal 

competente, que tem feito um trabalho importante 

e que está criando um modelo para que isso acon-

teça. O que se sabe é que alguns Estados do Norte 

estão engajados nisso, e alguns no Nordeste. Por 

exemplo, Alagoas está bem avançado, o Acre está 

bem avançado, o Amapá. Rondônia é uma situação 
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trágica. E ali também tem um problema que é mais 

difícil. Não seria só o Acre. Você tem ali duas ou três 

cidades com 50, 60 mil habitantes e municípios es-

parsos com 10, 15 mil, menos de 15 mil habitantes. 

Tudo isso é um adendo às dificuldades que o se-

tor vai ter que enfrentar. E nenhum setor tem mais 

capacidade para enfrentar que o setor privado. Ele 

tem capacidade financeira, tem capacidade de mo-

bilizar tecnologia tanto nacional quanto internacio-

nal e acho que o caminho é esse mesmo. Vamos ter 

que privatizar muita coisa. 

Alguns não serão precisos, outros serão necessá-

rios. Vejam a situação no Rio de Janeiro, é catas-

trófica. A Cedae é uma empresa boa, competente, 

com boa formação técnica, mas a gestão foi fican-

do muito preocupante e está numa situação muito 

difícil. Então, acho que não vai ter alternativa, vai 

ter que privatizar. Eu tenho esperança de que o se-

tor privado venha com força... precisa cuidado e aí 

vem os arautos do catastrofismo: “Ah, mas a tari-

fa vai aumentar”. Não necessariamente a tarifa vai 

aumentar. Agora, a iniciativa privada, se não tiver 

rentabilidade, ela não vai poder entrar, e não deve 

entrar, porque só vai causar problema. Veja o caso 

de Manaus, por exemplo. Entrou numa privatização 

de muita complicação, que está se arrastando há 

20 anos naquela situação difícil e parece que ago-

ra estão equilibrando as coisas. Não tem jeito, vai 

ter que ter uma tarifa de boa remuneração, metas 

de performance para a empresa que entrar, vai ter 

uma regulação equilibrada e rigorosa, e aí acho que 

o setor vai avançar. 

Mas vocês têm razão, o governo não tem capaci-

dade financeira e não é só para 13 anos, não. Se-

riam entre 500 e 700 bilhões para universalizar o 

serviço, em 13 anos é muito recurso e o Brasil não 

vai ter para cumprir essa performance. Acho que a 

iniciativa privada tem que entrar, é bom que entre, 

porque ela também vai fazer concorrência com o 

setor público. Por exemplo, com as empresas mais 

eficientes. Temos a Sanepar, que é muito eficiente, 

a Sabesp aqui em São Paulo, que têm, vamos di-

zer assim, um benchmarking para você tirar e fazer 

uma boa gestão.

Vilmar Rocha – Em Goiânia nós temos 94% de 

coleta e 80% de tratamento. No Estado de Goiás te-

mos 63% de coleta e 59% de tratamento. Estamos 

acima da média nacional. Mas é o seguinte: quan-

do, na nossa gestão, nós estávamos preparando a 

Saneágua para colocar ações no mercado, na Bolsa 

de Valores, demos passos significativos para isso. 

A idéia era colocar entre 25% e 49% de ações na 

Bolsa. E aí fomos preparar para fazer de acordo com 

as regras e tal. Há muita resistência ainda com a 

privatização completa, a venda de toda a empresa, 

a maioria das ações.  Você acha que essa abertu-

ra do capital seria um passo importante, seria uma 

solução, até no aspecto de melhorar a profissionali-

zação dessas empresas e do controle delas? O que 

você acha dessa ideia de colocar no mercado ações 

das empresas estaduais de saneamento?

Paulo Ferreira – Acho uma boa ideia, uma ótima 

ideia. Aliás, quando estávamos na Sabesp coloca-

mos a empresa na Bolsa de Valores e ela passou por 

todos os processos de gestão que é preciso passar, 

fez diligências, preparou a empresa para isso, en-

trou e vendeu um lote. Hoje a iniciativa privada tem 

entre 48% e 49% da Sabesp. A Sabesp, em termos 

de governança, na época tinha 22 mil empregados, 

na minha época caiu para 17 mil. Hoje está com 13 

mil. O que significa isso? Mandou gente embora? 

Não, deixou de contratar e foi aprimorando os pro-

cessos, foi melhorando a sua produtividade. É um 

recurso mais barato. 

Mas o grande perigo é a gestão da empresa. O 

setor privado com 49% das ações e o governo com 

51%, quem vai ditar normas, nomear a diretoria, 

os conselhos, é o governo. A nova lei cria aspectos 

relevantes para a gestão, cria comitês de audito-

ria, fortalece o Conselho de Administração, melho-

ra as condições, exige que se façam políticas de 

compliance. Então, hoje o panorama é bem favo-

rável para colocar a empresa ali, desde que a área 

política esteja convencida de que ela precisa ter 

uma gestão profissionalizada. A Sabesp tem tido 

sucesso. A Sanepar, na mesma época em que a Sa-

besp abriu o capital, fez um acordo com a Andrade 

Gutierrez, que comprou grande parte das ações. 

Parece que não deu muito certo e ela saiu da so-

ciedade. Acho que pulverizar na Bolsa é o melhor 

negócio, oferece a melhor oportunidade. Nos Es-

tados Unidos isso acontece com frequência. As 

ações de saneamento são chamadas de ações de 

viúvas”, porque elas dão um rendimento constan-

te, um dividendo importante, razoavelmente bom, 

e segurança, porque eles conhecem o trabalho e 

conhecem bem a lucratividade da empresa. Acho 

que é um bom caminho.

Sérgio Rondino – De uma maneira geral eu acho 

até curiosa a reação de setores da oposição: “Ah, 

agora é a privatização da água”. Setores como o da 

telefonia e das rodovias foram privatizados, no iní-

cio houve muita gritaria, porque problemas sempre 

há, mas no geral foi um avanço para o País, que hoje 

em dia ninguém contesta. 



diáLogos no espaço democrático

18

Presidente 
Alfredo Cotait Neto 

Coordenador Nacional 
de Formação Política 
Raimundo Colombo 

Coordenador Nacional 
de Relações Institucionais 
Vilmar Rocha

Secretária 
Ivani Boscolo

Diretor Superintendente
João Francisco Aprá

Conselho Superior de Orientação

Presidente 

Gilberto Kassab

Conselheiros

Belivaldo Chagas
Carlos Massa Ratinho Junior
Diego Andrade
Domingos Aguiar Neto
Guilherme Campos
Letícia Boll Vargas
Omar Aziz
Robinson Faria
Samuel Hanan

Conselho Consultivo

Presidente 

Guilherme Afif Domingos

Conselheiros

Alda Marco Antonio

André de Paula

Antonio Anastasia

Cláudio Lembo

Georgiano Neto

Otto Alencar

Ricardo Patah

diáLogos no espaço democrático - Coleção 2020 - “O desafio do saneamento básico”
ESPAÇO DEMOCRÁTICO - Site: www.espacodemocratico.org.br  Facebook: EspacoDemocraticoPSD  Twitter: @espdemocratico  
Coordenação - Scriptum Comunicação     -    Jornalista responsável - Sérgio Rondino (MTB 8367)
Projeto Gráfico - BReeder Editora e Ass. de Com. Ltda - Marisa Villas Boas        -       Fotos - Scriptum e Shutterstock

Vilmar Rocha – A gente espera, no campo da 

esperança, que o País tenha amadurecido para 

dar prioridade ao setor do saneamento. Isso 

ocorreu num determinado momento na História 

do Brasil – colocar todo mundo numa escola, cons-

truir escolas para que todo mundo tivesse vaga. 

Isso aconteceu agora na Reforma da Previdência: 

depois de tantos anos, amadureceu. Eu espero 

que essa questão do saneamento também entre 

nas prioridades do País, da articulação política 

etc. E a segunda coisa que eu queria, Rondino, 

era fazer uma sugestão para você que coordena 

esse trabalho: é um privilégio a gente ter pesso-

as como o Paulo e o Januario nesse assunto, na 

nossa Fundação. É gente que pôs a mão na mas-

sa, que conhece, que tem experiência. Qual outro 

partido, qual outra entidade político-partidária 

tem dois quadros tão experientes e tão qualifi-

cados quanto os dois? Então, o que eu quero su-

gerir? Esse assunto vai continuar aí. É que nós, 

de dois em dois meses, de três em três meses, 

num período razoável, a gente volte a reunir e 

continuar a discutir. É como se fosse, Rondino, 

um fórum permanente disso. 

Sérgio Rondino – Até para saber se o tema 

evoluiu ou não.

Vilmar Rocha – Exato, até para saber se evo-

luiu ou não, opinar sobre o avanço. Volto a insistir: 

pelo perfil, pelo que eles falaram, pela experiên-

cia que eles têm. Eu também tenho uma pequena 

experiência porque eu fui secretário dessa área. 

Então, a ideia é criar um fórum permanente aqui, 

para a gente continuar a discutir, a aprofundar e 

a debater esse assunto. 

Sérgio Rondino – Exato, a sequência é impor-

tante. Eu quero lembrar que fizemos um Encon-

tro Democrático com o Paulo quando ele ainda 

estava no Ministério das Cidades e eu me lembro 

que encerrei o debate um pouco triste, um pou-

co desapontado, porque o quadro que ele traçava 

realmente era de difícil solução. Parecia que não 

tinha jeito. Agora avançamos, nós temos a lei. En-

tão, espero que na próxima vez que a gente se 

encontre a gente tenha avançado um pouco mais 

ainda. Seu comentário final, por favor.

Paulo Ferreira – Rondino, sua esperança é a 

nossa. Agora vamos ser bem pragmáticos na es-

perança, não ficar sonhando com coisas que são 

quimeras. Acho que o fórum de discussão é re-

almente, nesse aspecto, a política e o PSD têm 

quadros que têm essa vocação política. Eu espero 

que nessas eleições para prefeito muitos sejam 

eleitos e tenham essa visão mais clara em relação 

a esse assunto. Eu agradeço muito a gentileza de 

participar desse encontro. Fico à disposição para, 

quando for necessário, a gente discutir esse as-

sunto que nos envolve a todos.

Sérgio Rondino – Obrigado Paulo, Januario e 

Vilmar pela participação e excelente contribuição 

na discussão do tema de hoje. E obrigado a você, 

leitor e internauta, que acompanha os “Diálogos 

no Espaço Democrático” pelos nossos sites e re-

des sociais. Até o próximo.
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