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O Saneamento  no Município do Rio de 
Janeiro

• Índice de atendimento urbano com água ( 
SNIS 2008): 82,4%

• Índice de coleta de esgoto (SINIS 2008): 55,8%

• Déficit em coleta de esgoto ( IBGE, FVG Dados 
preliminares Censo 2010):13,7%

• Índice de esgoto tratado referido à água 
consumida (SNIS 2008): 47,6%



O Saneamento  no Município do Rio de 
Janeiro

• Onde está o déficit:

- AP5 e parte da AP4

- Favelas

- Loteamentos Irregulares









A estrutura de gestão: o que 
determina a Lei Nacional 11.445/2007

• Definição ampla de saneamento básico, compreendido como
quatro setores: abastecimento de água potável: esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas

• A obrigatoriedade do poder público prestar serviços de saneamento
básico que sejam necessariamente planejados, regulados,
fiscalizados e submetidos ao controle social.

• A integração entre políticas públicas: o art.2, particularmente no
inciso VI, remete à “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, para as quais o saneamento básico
seja fator determinante”.



A estrutura de gestão: o que 
determina a Lei Nacional 11.445/2007
• A Lei determina que sejam elaborados planos de saneamento

nas três esferas de governo: União, Estados e Municípios

• No art. 25 do Decreto de Regulamentação da Lei no
11.445/2007 determina que o plano de saneamento básico
deverá abranger os serviços de abastecimento de água, de
esgotamento sanitário, de manejo de resíduos sólidos, de
limpeza urbana e de manejo de águas pluviais, podendo o
titular, a seu critério, elaborar planos específicos para um ou
mais desses serviços. Estes diferentes planos devem, contudo,
ser compatibilizados, como forme determina o § 2o do
art.25 da Lei.

•



A estrutura de gestão: o que 
determina a Lei Nacional 11.445/2007

• O Plano Municipal de Saneamento Básico deve conter:
- diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida,
utilizando sistema de indicadores de saúde, epidemiológicos,
ambientais, inclusive hidrológicos, e socioeconômicos e apontando
as causas das deficiências detectadas;
- metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o
acesso universal aos serviços, admitidas soluções graduais e
progressivas e observada a compatibilidade com os demais planos
setoriais;
- programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e
as metas, de modo compatível com os respectivos planos
plurianuais e com outros planos governamentais correlatos,
identificando possíveis fontes de financiamento;
- ações para situações de emergências e contingências;
- mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da
eficiência e eficácia das ações programadas.



A estrutura de gestão: o que 
determina a Lei Nacional 11.445/2007

• A elaboração do plano deverá contar com a ampla participação da 
população e de associações representativas de vários segmentos da 
sociedade.

• O decreto de regulamentação determina, ainda, no Art. 26, que 
elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverão efetivar-
se, de forma a garantir a ampla participação das comunidades, dos 
movimentos e das entidades da sociedade civil, por meio de 
procedimento que, no mínimo, deverá prever fases de: 

• I - divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem; 
• II - recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência 

pública; e 
• III – quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão 

colegiado criado nos termos do art. 47 da Lei no 11.445, de 2007. A 
divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos 
que as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de 
seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da rede mundial de 
computadores - internet e por audiência pública 



A estrutura de gestão: o que 
determina a Lei Nacional 11.445/2007

• O plano deverá identificar as situações em que 
não haja capacidade de pagamento dos usuários, 
e indicar solução para atingir as metas de 
universalização.

• A Lei condiciona a validade de diferentes formas 
de delegação da gestão de serviços (contratos de 
concessão ou de programa) e o acesso a recursos 
financeiros do governo federal (a partir de 2014) 
à existência de Plano Municipal Aprovado. 



As particularidades da gestão no 
município do Rio de Janeiro

• A questão da forma de delegação da prestação 
dos serviços.

• A fragilidade dos instrumentos legais: inexistência 
de contrato de programa e de convênio de 
cooperação

• O Termo de Reconhecimento Recíproco de 
Direitos e Obrigações, entre o Estado do Rio de 
Janeiro, a Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos (CEDAE) e o Município do Rio de Janeiro 
de fevereiro de 2007 



As particularidades da gestão no 
município do Rio de Janeiro

• As responsabilidades segundo o termo:

- Abastecimento de água: CEDAE

- Esgotamento sanitário  na AP5 e nas favelas: 
município, via Rio Aguas

- Esgotamento sanitário no resto do muncípio: 
CEDAE

- Drenagem: município, via Rio Aguas

- Manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana: 
COMLURB







As particularidades da gestão no 
município do Rio de Janeiro: as favelas

• A Rio Águas não assumiu a gestão dos esgotos 
na favelas, e praticamente todas as ETEs 
construídas estão abandonadas 



O Plano Municipal de Saneamento: 
histórico

• 10 de Agosto de 2010: anúncio no CONSEMAC

• 19 de outubro de 2010: apresentação da versão preliminar no 
CONSEMAC

• 23 de novembro de 2010: audiência pública.



Limites do debate público, a prefeitura cumpriu de forma 
burocrática o que determina a Lei 11.445/2007 e o decreto de 

regulamentação

 Fase atual : revisão pela Rio Aguas



O Plano Municipal de Saneamento: 
questões 

• Incompletude do diagnóstico.
• Não há uma avaliação crítica da situação

institucional atual e propostas de adequação.
• Insuficiência da discussão sobre estrutura

tarifária: o plano não apresenta uma sistemática
tarifária existente e, muito menos, uma avaliação
crítica da mesma.

• O plano não menciona tarifas sociais nem atende
ao artigo 25 § 6 do Decreto que regulamenta a
Lei 11.445/2007



O Plano Municipal de Saneamento: 
questões 

• Com relação ao esgotamento sanitário, os
objetivos específicos são apresentados de
forma parcial e desconsideram áreas da
cidade onde as redes são inexistentes,
obsoletas e/ou ineficientes.

• Com relação ao abastecimento de água os
objetivos desconsideram a situação particular
das favelas, em muitas das quais os sistemas
necessitam de regularização



O Plano Municipal de Saneamento: 
questões 

• As metas relativas à cobertura dos sistemas excluem
áreas cuja ocupação é irregular da obrigação de fazer
de terceiros.



Este item fere o decreto de regulamentação da Lei 11.445 no seu 

artigo 25 § 9o que determina que o plano de saneamento básico 
deverá englobar integralmente o território do titular, e o princípio da 

universalização que considera ampliação progressiva do acesso de 
todos os domicílios ocupados ao saneamento básico (artigo 2 item XII 

definição de universalização) 



O Plano Municipal de Saneamento: 
questões 

• A hierarquização das áreas de intervenção prioritárias,
apresenta critérios para a definição dessas áreas de
intervenção: são relacionadas intervenções, mas não
existe qualquer hierarquização.

• Nesse capítulo é dado destaque aos Jogos Olímpicos de
2016.



o objetivo de um plano municipal para os serviços de água 
e esgotos deve ser universalizar o acesso aos serviços e 

não atender às demandas dos grandes eventos 
esportivos. 



As novas formas de prestação de serviços 
básicos de saneamento: a participação do setor 

privado 

• O Porto Maravilha

• A PPP da Barra

• A concessão privada do sistema de
esgotamento da AP5



O Porto Maravilha

• O projeto prevê a construção de redes de infraestrutura
urbana (água, esgoto, drenagem).

• Os sistemas de abastecimento de água (79 km) e esgotamento
sanitário (76 km), deverão ser construídos pelo consórcio
privado liderado pelo grupo Odebrecht, vencedor da licitação,
e operados pela CEDAE.

• O conjunto dos outros serviços relacionados às redes de
infraestrutura serão operados pelo consórcio concessionário.



Questão da construção da  necessária articulação entre a CEDAE 
e a concessionária privada  





A PPP da Barra

• Em julho de 2009, o governo do estado e a CEDAE, estabeleceram,
com anuência do governo municipal, uma pareceria público
privada para construção da rede de captação de esgotos na área
compreendida pela Península, Gleba F e O2.

• Inauguração de parte das obras em fevereiro de 2011



Os investimentos em rede de esgotamento, irão, evidentemente, 
contribuir para a valorização imobiliária da área pertencente ao 

maior grupo imobiliário do país, a Cyrella, devido à chancela 
ambiental que será incorporada aos empreendimentos que 

seguirem o projeto considerado ecologicamente correto, passando 
a receber um selo de habilitação ambiental.  





A concessão privada do sistema de 
esgotamento da AP5: características da 

região

• 20 bairros e 5 regiões administrativas. 
• 48,4% do território do município - 592,45km² 
• abriga cerca de 26,6% da população carioca (IBGE).
• ao lado da AP5 é a que apresenta maior crescimento 

populacional (IBGE)
• 11,6% do total da população da área vivendo em favelas ( 

IBGE)
• Em 2000, a renda média da AP 5 era de R$ 282,10 (cerca de 

1,87 salário mínimo)
• Concentra a maior parte dos empreendimentos do Minha 

Casa Minha Vida nas faixas de 0a 3 sm e de 3 a 6 sm  













A concessão privada do sistema de 
esgotamento da AP5: o esgotamento

• Entre 2007 e 2011 a prefeitura realizou alguns poucos investimentos, 

• Apesar das muitas diferenças encontradas dentro desta área de planejamento, 
em toda a região é a deficiente a oferta de serviços de esgotamento sanitário. 

• A situação é mais grave nas áreas de maior densidade urbana, que 
conseqüentemente possuem maior geração de esgotos.

• Existem redes parciais e estações de tratamento formando sistemas de pequeno 
porte, na maioria dos casos projetados para pequenas comunidades e favelas, 
com vazões insignificantes e atendendo uma parcela ínfima da população da 
AP5. 

• Na grande maioria das áreas, mais de 70% do território com a ocupação já 
consolidada, não se constata rede separadora alguma de esgotos sanitários. 

• No restante, onde se verificam redes de esgoto existentes, os cadastros 
comprovam que as redes de coleta em sua maioria lançam seus efluentes brutos 
diretamente no meio ambiente ou através do sistema de drenagem de águas 
pluviais. 



A concessão privada do sistema de 
esgotamento da AP5: o edital

• O processo de seleção das propostas (são aceitas, além das
empresas brasileiras, também as estrangeiras) está sendo feito,
através de licitação por meio de concorrência pública por meio de
outorga onerosa dos serviços.

• Segundo o edital a licitação será julgada pelo critério de maior
oferta pela outorga da concessão ( seção IV Critério de julgamento,
item 10, pp.9), respeitando os termos do artigo 15, II, da Lei Federal
nº 8.987/95. da Lei Federal nº 8.987/95, que regulamenta as
concessões no país.



o governo municipal vai usar a concessão do sistema de coleta e 
tratamento de esgotos para arrecadar recursos para o caixa do 

município.Não existe nenhuma indicação de como serão aplicados 
esses recursos 



A concessão privada do sistema de 
esgotamento da AP5: o edital

• A  Lei federal 11.445/2007 determina a existência de 
um órgão público encarregado da regulação e da 
fiscalização dos serviços prestados pelas empresas. 

• O município do Rio de Janeiro instituiu como órgão 
regulador municipal é a Rio Águas.



este órgão municipal não foi estruturado para atuar 
como regulador dos serviços e terá que sofrer uma 

profunda reformulação para atender às determinações 
da Lei 11.445/ 2007 referentes à função de regulação 



A concessão privada do sistema de esgotamento 
da AP5: o edital

• Os serviços de abastecimento de água continuarão sendo prestados pela
CEDAE. Será adotado o modelo tarifário da CEDAE, isto é, será cobrado
pela coleta e tratamento de esgotos, o valor do consumo de água.

• A cobrança pelos serviços de água e esgotos serão executados pela
concessionária privada; ela será responsável pela realização das atividades
relacionadas à gestão comercial, nos termos e condições previstas em
contratos. Todas as questões referentes à corte por não pagamento de
água, em vez de serem gerenciadas pela empresa pública, o serão pela

concessionária privada.



Esta é uma área onde existe um número expressivo de 
famílias pobres, com baixa capacidade de pagamento 

regular das tarifas. Não está claro como elas serão  
incorporadas ao sistema de tarifas sociais, nem qual 

será o tratamento dado à casos de inadimplência 
dessas famílias.  



A concessão privada do sistema de 
esgotamento da AP5: o edital

• As populações residentes em áreas de
proteção ambiental e em áreas invadidas
estão fora dos investimentos públicos de
saneamento.

• O atendimento de favelas está vinculada à
conclusão de projetos de urbanização, a ser
realizada pelo Programa Morar Carioca,
programa da prefeitura de urbanização de
favela, até 2020



Questões

• Os limites do  Plano Municipal

• As propostas  de participação do setor privado 
que reforçam uma situação de desigualdade no 
acesso aos serviços, privilegiando uma concepção 
de serviço como mercadoria e não como direito 
de cidadania.

• A fragilidade das instâncias de controle social da 
política pública de saneamento no município

• A necessária articulação entre política de 
saneamento e política de habitação social 



Obrigada

anabritto@rionet.com.br
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