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Resumo 

O saneamento básico ao longo do tempo tem ganhado gradativa importância na esfera 
mundial, principalmente após a conscientização da população e dos seus líderes que grande 
parte das doenças e do desconforto que assolam a sociedade antiga e contemporânea estão 
relacionados com a ausência de saneamento nas aglomerações urbanas. No Brasil, a cobertura 
dos serviços de saneamento básico tem evoluído aos longos dos anos, porém, o setor carece 
de grandes investimentos e melhorias nos índices de atendimento. A concessão dos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário pode ser uma alternativa que auxilie a 
nação a encontrar a universalização, a eficiência e a sustentabilidade na prestação dos serviços 
de saneamento básico, porém, deve-se atentar para o fato de que devem ser estudadas as 
viabilidades sociais, ambientais e econômico-financeiras. O objetivo geral do presente estudo 
é realizar análise da viabilidade econômico-financeira da concessão dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário da área urbana do município de Bombinhas-
SC. Foi realizada a estimativa os investimentos necessários para atender adequadamente os 
serviços no horizonte de projeto, considerando a evolução populacional e o crescimento dos 
sistemas ao longo do tempo. Também foram estimados os custos operacionais, despesas 
administrativas, tributos, depreciação dos investimentos, outros gastos e receitas, que na 
sequência foram consolidados em um fluxo de caixa e uma demonstração do resultado do 
exercício. Os valores demonstrados no fluxo de caixa do projeto e na demonstração do 
resultado do exercício, resultam numa Taxa Interna de Retorno – TIR de 16,41%, 
considerando os 35 anos como escala temporal. O Valor Presente Líquido – VPL do projeto, 
levando em conta o horizonte de projeto estudado, é de R$ 22.054.470,80. O Payback simples 
do projeto foi de 10,36 anos e o Payback descontado de 15,36 anos. Os investimentos 
estimados para garantir a correta prestação dos serviços de água e esgoto para a área urbana 
do município de Bombinhas-SC, para o horizonte de projeto, somam um significativo 
montante de recursos financeiros a serem empregados.  Os valores encontrados no fluxo de 
caixa e na demonstração do resultado do exercício do projeto estudado apontam para a 
existência da viabilidade econômica financeira da prestação dos serviços de saneamento 
básico na área urbana do município de Bombinhas-SC. O cálculo dos indicadores TIR e VPL 
evidenciaram que o retorno financeiro esperado para o projeto é considerado atrativo e 
viabiliza a prestação dos serviços de saneamento básico, no que tange ao abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, por meio de uma possível concessão, na área urbana do 
município de Bombinhas. A análise da viabilidade econômico-financeira não deve ser o único 
pilar a ser estudado e estruturado para a tomada de decisão da prestação dos serviços de 
saneamento. Devem ser realizados estudos do âmbito ambiental, social, político, legal, dentre 
outros, que auxiliem e norteiem a seleção das várias alternativas para a execução dos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, considerados essenciais e de extrema 
importância para a garantia da salubridade e bem-estar tanto das pessoas quanto do ambiente. 

 

Palavras Chave: Saneamento básico. Viabilidade econômico-financeira. Investimentos. 

 



 

 

Abstract 

Basic sanitation over time has become increasingly important at the global level, especially 
after raising awareness among the population and their leaders that much of the disease and 
discomfort afflicting ancient and contemporary society is related to the lack of sanitation in 
urban agglomerations. In Brazil, the coverage of basic sanitation services has evolved over the 
years, however, the sector lacks major investments and improvements in service levels. The 
concession of water supply and sewage services may be an alternative that helps the nation 
find universalization, efficiency and sustainability in the provision of basic sanitation services, 
but attention must be paid to the fact that they must be Social, environmental and economic-
financial feasibility. The general objective of this study is to carry out an analysis of the 
economic and financial viability of the water supply and sewage services concession in the 
urban area of Bombinhas-SC. The necessary investments were made to adequately service the 
services in the project horizon, considering the population evolution and the growth of the 
systems over time. Operating costs, administrative expenses, taxes, depreciation of 
investments, other expenses and revenues were also estimated, which were subsequently 
consolidated into a cash flow statement and a statement of income for the year. The amounts 
shown in the project cash flow and in the statement of income for the year, result in an 
Internal Rate of Return (IRR) of 16.41%, considering the 35 years as a time scale. The Net 
Present Value - NPV of the project, taking into account the project horizon studied, is R $ 
22,054,470.80. The simple project payback was 10.36 years and the Payback discounted 
15.36 years. The estimated investments to ensure the correct provision of water and sewage 
services for the urban area of the municipality of Bombinhas-SC, for the project horizon, add 
up to a significant amount of financial resources to be used. The amounts found in the cash 
flow and in the income statement of the project studied point to the existence of economic 
financial viability of the provision of basic sanitation services in the urban area of 
Bombinhas-SC. The calculation of the TIR and NPV indicators showed that the expected 
financial return for the project is considered attractive and makes feasible the provision of 
basic sanitation services, in relation to water supply and sanitary sewage, through a possible 
concession in the urban area Of the municipality of Bombinhas. The analysis of the 
economic-financial viability should not be the only pillar to be studied and structured for the 
decision making of the provision of sanitation services. Environmental, social, political, legal, 
and other studies should be carried out to assist and guide the selection of the various 
alternatives for the execution of water supply and sewage services, considered essential and of 
extreme importance for the guarantee of health Well-being of both people and the 
environment. 
 
Key Words: Basic sanitation. Economic and financial viability. Investments. 
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1. INTRODUÇÃO  

O saneamento básico ao longo do tempo tem ganhado gradativa importância na esfera 

mundial, principalmente após a conscientização da população e dos seus líderes que grande 

parte das doenças e do desconforto que assolam a sociedade antiga e contemporânea estão 

relacionados com a ausência de saneamento nas aglomerações urbanas. 

Países considerados de primeiro mundo apresentam atualmente índices invejáveis de 

cobertura dos serviços de saneamento básico, enquanto as nações emergentes e com altos 

índices de pobreza sofrem com investimentos limitados e ações ineficazes para evolução 

destes serviços tão essenciais para a salubridade e qualidade de vida da população. 

No Brasil, a cobertura dos serviços de saneamento básico tem evoluído aos longos dos 

anos, porém, o setor carece de grandes investimentos e melhorias nos índices de atendimento. 

Segundo o SNIS (2016) a população urbana atendida por redes de água no país é igual a 156,4 

milhões de habitantes, com índice de atendimento de 93,2. Em relação ao atendimento por 

redes de esgotos, o contingente de população urbana atendida alcança 96,8 milhões de 

habitantes, com um índice médio de atendimento de 57,6% nas áreas urbanas das cidades 

brasileiras. 

O Instituto Trata Brasil (2012) conceitua o saneamento como o conjunto de medidas 

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

doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do 

indivíduo e facilitar a atividade econômica.  

Os serviços de saneamento básico são essenciais para a promoção da saúde pública. A 

disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas constitui fator de prevenção de 

doenças; a água em quantidade insuficiente ou qualidade imprópria para consumo humano 

poderá ser causadora de doenças. O mesmo pode ser verificado quanto à inexistência e pouca 

efetividade dos serviços de esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos 

sólidos e de drenagem urbana (LISBOA et al., 2013). 

Além da redução da salubridade e da qualidade de vida da população, a ausência de 

saneamento básico causa significativo prejuízo para a sociedade, tendo em vista que segundo 

a OMS (2008) cada US$ 1,00 investido em saneamento básico gera um retorno de US$ 9,00 
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para a economia de um país, ou seja, a falta de investimentos no setor de saneamento básico é 

um dos impedidores da evolução econômica de uma nação.  

A importância do setor de saneamento básico vai além dos impactos positivos gerados 

enquanto setor de infra-estrutura: suas características peculiares fazem com que o 

investimento no mesmo se traduza em elemento estratégico para o desenvolvimento 

econômico de longo prazo do país. Além de prover o acesso a um direito humano elementar 

de todos que é a água segura, o setor apresenta inúmeras externalidades que impactam a saúde 

pública, o meio ambiente, a qualidade de vida da população e o alcance do desenvolvimento 

sustentável nacional (SCRIPTORE, 2010). 

Pinto (2006) aponta para uma tendência de ampliação da participação da iniciativa 

privada na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essa 

participação ocorre principalmente pela celebração de contratos de concessão de serviço 

público com os Municípios, em substituição às companhias estaduais. 

As privatizações no Brasil foram iniciadas ainda no fim dos anos 1980 e intensificadas 

a partir de 1991, com a criação do Programa Nacional de Desestatização (PND) pelo governo 

federal sob a coordenação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), já o setor de saneamento, cuja titularidade é do município ou do estado, vem sendo 

incorporado à política de privatização, mediante concessões e vendas de participação 

acionária (BNDES, 2002). 

Para Parlatore (2000) as empresas públicas do setor de saneamento geralmente 

apresentam problemas característicos, tais como prioridade para produção de água em 

detrimento da otimização da distribuição (menor eficiência), atuação deficiente na área 

comercial (falta de cadastro adequado de usuários, de instalações, de estruturas tarifárias e 

atendimento eficientes), aumento excessivo do quadro de pessoal e, atraso com relação às 

oportunidades de modernização gerencial e tecnológica contribuindo para a elevação dos 

custos operacionais, descontinuidade e baixa cobertura de redes e sistemas de tratamento de 

esgoto. Mediante tais deficiências, a concessão seria uma opção promissora para driblar os 

obstáculos que existem no caminho para a eliminação do déficit dos serviços de saneamento. 

Os estudos realizados por Jouralev e Lee (2007) apontam para o fato de que a 

concessão dos serviços de água e esgoto é a alternativa mais viável frente às experiências de 

outros países latino-americanos para superar os desafios impostos pelo setor.  
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Para que de fato a concessão dos serviços de saneamento básico seja uma metodologia 

oportuna de prestação dos serviços destes serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, faz-se necessária uma criteriosa avaliação da viabilidade ambiental, social, 

operacional, legislativa e econômico-financeira, no intuito de embasar a possibilidade da 

entrada do setor privado como agente prestador destes serviços. 

A análise da viabilidade econômico-financeira da concessão dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário é importante para que tanto os usuários dos 

sistemas quanto o prestador de serviços sejam beneficiados e possam exercer seus respectivos 

papéis em busca do bem comum, ou seja, a população tendo acesso aos serviços com 

qualidade e preço justo e a pessoa jurídica usufruindo do retorno financeiro adequado. 

O objetivo geral do presente estudo é realizar análise da viabilidade econômico-

financeira da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da 

área urbana do município de Bombinhas-SC. 

Os objetivos específicos são: 

• Estimar os investimentos necessários para o setor de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário da área urbana do município de bombinhas para um 

horizonte de 35 anos; 

• Estimar os custos operacionais e despesas administrativas do projeto para um 

horizonte de 35 anos; 

• Estimar receitas do projeto para um horizonte de 35 anos, considerando a matriz 

tarifária de prestação dos serviços; 

• Estimar tributos inerentes ao projeto estudado para um horizonte de 35 anos; 

• Estimar depreciação dos investimentos, perdas por evasão de receita e gastos com 

taxas de regulação e fiscalização do projeto para um horizonte de 35 anos; 

• Consolidar as informações econômico-financeiras do estudo por meio de um 

Fluxo De Caixa - FC e um Demonstrativo Do Resultado Do Exercício – DRE; 

• Estimar Taxa Interna de Retorno – TIR, Valor Presente Líquido – VPL, Payback 

simples e Payback descontado do projeto; 

• Analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Conceitos e Desafios do Saneamento Básico 

Historicamente, a importância do saneamento e sua associação à saúde humana 

remonta às mais antigas culturas. O saneamento desenvolveu-se de acordo com a evolução 

das diversas civilizações, ora retrocedendo com a queda das mesmas, ora renascendo com o 

aparecimento de outras. Das práticas sanitárias coletivas mais marcantes na antiguidade 

destacam-se a construção de aquedutos, banhos públicos, termas e esgotos romanos, tendo 

como símbolo histórico a conhecida Cloaca Máxima de Roma. No desenvolvimento da 

civilização greco-romana, são inúmeras as referências às práticas sanitárias e higiênicas 

vigentes e à construção do conhecimento relativo a associação entre esses cuidados e o 

controle das doenças (FUNASA, 2007). 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido 

pela Lei nº. 11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações 

operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem 

urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais (ITB, 2012). 

Um dos princípios da Lei nº. 11.445/2007 é a universalização dos serviços de 

saneamento básico, para que todos tenham acesso ao abastecimento de água de qualidade e 

em quantidade suficientes às suas necessidades, à coleta e tratamento adequado do esgoto e do 

lixo, e ao manejo correto das águas das chuvas. 

As ações de saneamento ambiental, além de se caracterizarem por um serviço público 

essencial, sendo a sua promoção um dever do Estado, são essencialmente um serviço de 

caráter local e, portanto, de responsabilidade municipal (MORAES & GOMES, 1997). A 

gestão dos serviços pode se dar de forma direta ou por regime de concessão ou permissão. 

Porém, cabe ao poder local a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e definir as políticas 

e os programas a serem implementados. Por sua vez, os usuários dos serviços de saneamento 

ambiental não são apenas consumidores de um serviço ofertado no mercado; são cidadãos aos 

quais o Poder Público deve prestar serviços, atendendo aos princípios de universalidade (o 

acesso é um direito de todos), equidade (os cidadãos têm direito a serviços de qualidade), 

integralidade (acesso aos serviços de acordo com a necessidade dos cidadãos) e com 

participação e controle social (BRASIL, 2005). 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle de todos 

os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o 

bem-estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que saneamento caracteriza o 

conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar Salubridade Ambiental. 

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA (2006) saneamento pode 

ser caracterizado como o conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar\ 

níveis de Salubridade Ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e 

disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária 

de uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e 

obras especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e 

rural. 

Conforme Guimarães et al. (2007) o saneamento promove a saúde pública preventiva, 

reduzindo a necessidade de procura aos hospitais e postos de saúde, porque elimina a chance 

de contágio por diversas moléstias. Isto significa dizer que, onde há saneamento, são maiores 

as possibilidades de uma vida mais saudável e os índices de mortalidade - principalmente 

infantil - permanecem nos mais baixos patamares. 

Conforme aborda Lisboa et al. (2013), diante das deficiências do saneamento na 

atualidade, torna-se necessário intervir na defesa do ambiente, promoção da saúde pública e 

melhoria das condições sanitárias, com especial ênfase para as áreas urbanas, onde se 

concentra majoritariamente a população brasileira. 

A falta de saneamento básico, além de prejudicar a saúde da população, eleva gastos 

com tratamento às vítimas de doenças causadas pela falta de abastecimento de água adequada, 

sistema de tratamento de esgoto e coleta de lixo. Os governantes economizariam em 

tratamento de patologias se houvesse maior investimento em saneamento, reduziriam os 

gastos com consultas, internações hospitalares, medicamentos, absenteísmo escolar, trabalho e 

os problemas visuais, odores e o aquecimento global seria resolvido. 

Ainda dentre os malefícios acarretados a saúde pela falta de saneamento básico, estão 

doenças conhecidas como: doenças de transmissão hídrica (gastrenterites agudas, hepatite 

viral do tipo A e E, parasitoses intestinais), doenças transmitidas por vetores (pediculose, 

escabiose, dengue, leptospirose doença de chagas, leishmaniose, toxoplasmose e cisticercose), 

outros agravos indiretamente como desnutrição, doenças respiratórias agudas e intoxicações 
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por gases. Todas essas doenças citadas podem levar a morte especialmente entre crianças e 

com alguns hábitos de higiene como a lavagem das mãos, alimentos, roupas, banho, entre 

outras se podem evitar muitas doenças das quais foram citadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2002). 

A utilização do saneamento como instrumento de promoção da saúde pressupõe a 

superação dos entraves tecnológicos políticos e gerenciais que têm dificultado a extensão dos 

benefícios aos residentes em áreas rurais, municípios e localidades de pequeno porte 

(FUNASA, 2007). 

Os conceitos que envolvem o saneamento básico remetem diretamente à importância 

destes serviços essenciais para a salubridade e bem-estar da população, bem como para o 

desenvolvimento socioeconômico de uma nação. O grande desafio deste setor é proporcionar 

o acesso destes serviços a todos os cidadãos, com os devidos padrões quali-quantitativos, 

visando a redução dos impactos ao ambiente, garantindo o controle social e a sustentabilidade 

econômica. 

2.2 Breve Histórico do Saneamento Básico no Brasil 

De acordo com Scriptore (2010) no Brasil, de 1850 ao início da década de 1930, os 

serviços de saneamento eram prestados de acordo com um modelo no qual participavam setor 

público e empresas privadas. O Estado delegava a exploração dos serviços a concessionárias 

estrangeiras que eram responsáveis pela prestação de vários serviços de utilidade pública, 

entre eles, àqueles relacionados a saneamento: abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

Cavalcanti (1985) cita três grandes períodos evolutivos do saneamento básico no 

Brasil:  

(i) o primeiro, teve início na segunda metade do século XIX, período em que a 

urbanização brasileira começou a adquirir contornos mais precisos;  

(ii)  o segundo, se iniciou nas décadas de 1920 e 1930, presenciou a reformulação 

do papel do Estado no desenvolvimento do saneamento, que passou a 

implantar e gerir predominantemente os sistemas; e  

(iii) o terceiro período, cujo início ocorreu na década de 1960, foi o princípio da 

denominada “era Planasa”. 
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O Plano Nacional de Saneamento - PLANASA, criado em 1968, representou uma 

forma de centralizar os capitais e a gestão do setor de saneamento no país com a finalidade de 

viabilizar um alto volume de investimentos no setor e, dessa maneira, tornar possível a grande 

expansão na indústria da construção civil durante o regime militar. O PLANASA deveria 

atender às demandas geradas pelo crescimento populacional urbano, pela dinamização dos 

programas habitacionais e pela expansão das atividades industriais (JUSTO, 2004). 

 Albuquerque (2011) complementa que a segunda metade da década de 1960 marcou a 

entrada do setor de saneamento na agenda política nacional. Com o intuito de apoiar 

programas e políticas de habitação e de saneamento básico, o governo federal criou, em 1968, 

o Sistema Financeiro do Saneamento (SFS), para ser administrado pelo Banco Nacional da 

Habitação (BNH), criado em 1967, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), instituído em 1966. 

A extinção efetiva do PLANASA ocorre em 1992, quando suas linhas de crédito 

foram unificadas em uma única, denominada Programa de Saneamento para Núcleos Urbanos 

(Pronurb), que, juntamente com o Prosanear, passaram a ser as duas únicas linhas de crédito 

para o saneamento com recursos do FGTS. Após a falência efetiva do PLANASA, somente 

em 1995 é que foi organizada uma nova política de saneamento, chamada Política Nacional 

de Saneamento (JUSTO, 2004). 

No âmbito do Programa de Modernização do Setor de Saneamento (BID e Bird), 

houve o desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

que desde 1995 coleta dados de caráter operacional, gerencial, financeiro e de qualidade sobre 

a prestação de serviços de água e de esgoto, tendo se transformado no maior banco de dados 

do setor no Brasil (ALBUQUERQUE, 2011). 

Em 2007, o governo federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, 

que numa primeira fase designou R$ 40 bilhões para serem investidos entre 2007 e 2010 no 

setor de saneamento no Brasil. 

No intuito de dar continuidade nestes investimentos, em 2010 o governo federal 

lançou o PAC 2, visando investir cerca de 45 bilhões de reais em água e esgoto para 

crescimento da cobertura dos sistemas no país e melhoria das condições de prestação destes 

serviços de saneamento básico.  
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Desde muitas décadas atrás, o Brasil implementa programas e ações voltados ao 

saneamento básico, porém, os índices de atendimento e qualidade na prestação destes serviços 

ainda estão distantes daqueles necessários para a garantia da salubridade tanto das pessoas 

quanto do meio ambiente, muitos são os desafios e as barreiras que devem ser superados para 

que o país alcance a universalização e a sustentabilidade na temática do saneamento básico. 

2.3 A Legislação Aplicável a Temática de Concessão dos Serviços de Saneamento Básico 

A Constituição da República Federativa Do Brasil De 1988, além das normas 

generalistas referentes aos serviços públicos, traz menções direcionadas para o saneamento 

básico. O inciso XX do art. 21 da Constituição da República atribui à União o dever de 

instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, o qual inclui, dentre outros quesitos, o 

saneamento básico: “XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos;”. 

O inciso V do art. 30 da Constituição da República Federativa Do Brasil De 1988 

menciona que compete aos Municípios “V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 

coletivo, que tem caráter essencial”.  

A Lei n. 11.445/2007, denominada Política Nacional de Saneamento, que Estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, traz o saneamento como serviço público, 

conforme o seu artigo 2°: Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com 

base nos seguintes princípios fundamentais”. 

Além disso, a Lei n. 11.445/2007 é permeada por normas e regras de caráter público e 

especial que visam garantir a regulação, a sustentabilidade e o equilíbrio econômico da 

prestação, bem como a participação da sociedade no controle dos serviços, dentre outros 

aspectos que conformam um subsistema jurídico próprio (BORELLI, 2010). 

Borelli (2010) menciona ainda que grande parte das determinações a respeito do 

saneamento consta da Lei n. 11.445/2007, há que se reconhecer que é composto pela 

interpretação integrada de normas provenientes de origens diversas e hierarquia variada, tais 

como as leis que disciplinam as concessões de serviços públicos; as normas emitidas por 

órgãos ambientais a respeito do licenciamento e gestão dos empreendimentos ligados ao 

saneamento; normas produzidas por órgãos de saúde a respeito da qualidade da água; regras e 
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ditames concernentes à outorga, uso e gestão de recursos hídricos e a disciplina normativa a 

respeito da gestão associada de serviços públicos e instituição de regiões metropolitanas. 

A Lei nº 8.987/1995, denominada Lei das Concessões, possibilitou novas perspectivas 

de mudanças e estendeu as possibilidades de flexibilização de prestação de serviços públicos. 

Nesta temática de mudança do padrão de intervenção do Estado, aparece a nova política 

nacional de saneamento, embasada na intenção da União em atuar, sobretudo, como 

reguladora, articuladora e promotora das questões relacionadas às políticas de saneamento. 

Outros princípios básicos, como a universalização do atendimento, a participação de diversos 

agentes envolvidos na formulação da política de saneamento, bem como a descentralização 

dos serviços, compõem o pilar filosófico da atual política do setor (FARIA; FARIA, 2003). 

Moreira (1998) aborda que de acordo com a legislação vigente, especialmente a 

Constituição Federal de 1988 e a Lei das Concessões (Lei n° 8.987/1995), são muitas 

possibilidades que podem atrair e permitir a participação do setor privado nos serviços de 

saneamento. Nesta temática, a inclusão do setor privado neste nicho de mercado pode ocorrer 

por diversas modalidades:  

• Contratos de administração ou de gestão;  

• Arrendamentos; 

• Vendas de participação minoritária;  

• Concessões parciais do tipo BOTs – construir, operar e transferir;  

• Concessões plenas (de água e de esgoto)  

• Venda de controle acionário das companhias.  

No caso prático, voltado para a concessão dos serviços de saneamento básico, 

Scriptore (2010) complementa este pensamento, afirmando que a partir da publicação da Lei 

das Concessões (Lei n° 8.987/1995) e da Lei das Parcerias Público-Privadas (Lei n° 

11.079/2004) basicamente, passam a existir quatro modalidades de contratos de concessão no 

Brasil, a saber: 

• Concessão comum ou tradicional, calcada em receitas autossuficientes e sem 

contrapartida do Estado (lei 8.987/95); 

• Concessão comum ou tradicional com contrapartida do Estado, complementar à 

receita; 

• Concessão patrocinada com contrapartida do Estado, receita própria insuficiente; 



16 

 

• Concessão administrativa sem outra receita que não a do Estado. 

Em consonância com a Lei n° 8.987/1995, de acordo com Moreira (1996), a concessão 

de serviços públicos, como também o e o caso do saneamento básico, deve considerar a 

formulação do edital como uma etapa crucial do processo, atentando para as seguintes 

características: 

• Objeto da concessão: produção e tratamento de água, ou sistema de tratamento de 

esgotos, ou exploração de sistema de água e esgoto; 

• Meta de atendimento: universalidade ou estabelecimento de níveis (graduação) com 

base em estimativa de taxa de crescimento populacional, vetores de crescimento 

urbano etc.; 

• Indicação dos investimentos previstos, como, por exemplo, implantação de sistema de 

tratamento de esgotos com capacidade de atendimento a um determinado número de 

habitantes; 

• Responsabilidade/ônus financeiro de desapropriações; 

• Metodologia para apresentação de proposta, em especial no que se refere ao cálculo da 

tarifa para licitação; e 

• Critérios - fórmula - para reajuste da tarifa. 

Analisando as concessões como processos de licitações e contratos administrativos 

pertinentes à prestação dos serviços de saneamento básico, faz-se de grande relevância 

considerar as disposições estabelecidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Os modelos de negócio aplicáveis ao setor de saneamento têm como pilar um 

arcabouço legal extenso. No entanto, em linhas gerais, pode-se afirmar que as principais leis 

que suportam as estruturas existentes são as seguintes: (i) a Lei de Concessão 8.987/1995, que 

regularizou a relação público-privada; (ii) a Lei de PPP 11.079/2004, que instituiu o modelo 

de participação público-privada no Brasil; (iii) a Lei dos Consórcios Públicos 11.107/2005, 

que regularizou a relação entre os entes federativos; e (iv) a Lei do Saneamento 11.445/2007, 

que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento (ALBUQUERQUE, 2011). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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2.4 Alguns Desafios e Perspectivas da Concessão dos Serviços de Saneamento Básico 

A necessidade de investimentos para modernização e ampliação da oferta de serviços 

de infraestrutura tem-se constituído em significativa e atrativa oportunidade para o setor 

privado, tanto nacional quanto externo (MOREIRA, 1996). 

Há uma tendência de ampliação da participação da iniciativa privada na prestação dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essa participação ocorre 

principalmente pela celebração de contratos de concessão de serviço público com os 

Municípios, em substituição às companhias estaduais (PINTO, 2006). 

Vários países desenvolvidos foram capazes de atingir a universalização quase absoluta 

sob formato de gestão pública e local, embora possa ser verificada uma tendência por uma 

maior participação da iniciativa privada. Em países ainda distantes da universalização, 

portanto com um horizonte de pesados investimentos a realizar, o formato de gestão 

inteiramente baseada em sistemas públicos apresenta-se mais problemático. Esse é o quadro 

no Brasil, país que enfrenta adicionalmente o desafio de uma baixa eficiência e de elevadas 

perdas nos sistemas em operação (TUROLLA, 2002). 

Segundo Scriptore (2010) apesar do predomínio das empresas públicas, o setor de 

saneamento possui uma estrutura de provisão dos serviços bastante heterogênea em que se 

misturam abrangência geográfica das empresas e diferentes naturezas jurídicas na forma de 

gestão. O SNIS permite identificar basicamente três grupos de prestadores, agrupados a partir 

de sua abrangência geográfica de atuação, que são: prestadores regionais, microrregionais e 

locais, cuja natureza jurídica pode ser tanto pública quanto privada. 

De acordo com a ABCON (2016) a iniciativa privada no setor de água e esgoto do 

Brasil está presente em 316 cidades em todo o país, ou 5,6% do total de municípios do país, 

com mais de 33 bilhões de reais em investimentos comprometidos em contratos. 

O SNIS (2016), no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos menciona que os 

prestadores regionais públicos do setor de saneamento atendem 3.950 municípios, o que 

representa 70% dos municípios do país, os prestadores locais públicos atendem 1.416 cidades, 

representando 25%, já a gestão da iniciativa privada representa a minoria entre os tipos de 

prestadores, e está presente em 5% dos municípios da nação. 
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Albuquerque (2011) alerta para o fato de que a participação do setor privado no 

saneamento está em expansão e, a julgar pelos anúncios recentes relacionados aos negócios 

em saneamento, demonstra um potencial de crescimento bastante promissor.  

Começando pelas oportunidades, a possibilidade de atrair capital privado para investir 

na melhoria e ampliação da infraestrutura, numa época de recursos públicos escassos e 

comprometidos com o pagamento de dívidas, é sem dúvida a principal vantagem potencial da 

concessão dos serviços a companhias privadas nacionais ou estrangeiras (VARGAS & LIMA, 

2004). 

Tratando-se de saneamento básico, independentemente do tipo de prestação dos 

serviços, a necessidade da realização de estudos criteriosos de viabilidade econômica ocorre 

em, praticamente, todos os projetos, por envolverem somas elevadas de investimentos para 

suas implantações, como também, custos acentuados de exploração, no que diz respeito às 

ações de operação e manutenção das instalações físicas (GOMES, 2009). 

Para Scriptore (2010) os custos fixos envolvidos no ciclo de saneamento são muito 

elevados e irrecuperáveis devido à alta especificidade dos ativos. Por outro lado, os custos 

variáveis relativos à manutenção do sistema e aos gastos com materiais de tratamento somam 

um montante relativamente menor. Dado que o volume de produção de água ocorre em larga 

escala, após instalado todo o capital físico necessário à infra-estrutura do setor, verifica-se um 

custo médio declinante no ramo de produção economicamente viável. 

Neste sentido, é válido observar o que menciona a ABCON (2016) salientando que as 

concessões diferem substancialmente da chamada “privatização”, que, no saneamento, é um 

conceito aplicado erroneamente, muitas vezes puramente por motivos ideológicos e 

corporativistas, para impactar a opinião pública. Na concessão, os ativos permanecem sob o 

domínio do Estado, que apenas transfere a gestão e a execução de uma atividade, utilizando 

seu papel de poder concedente. Nenhum ativo é vendido ou adquirido em definitivo pela 

iniciativa privada quando se adota a concessão. 

A concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário pode ser 

uma alternativa de auxílio na busca pela universalização, eficiência e sustentabilidade na 

prestação dos serviços de saneamento básico, desde que sejam estudadas e atestadas as 

viabilidades sociais, ambientais e econômico-financeiras. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Localização do Município 

A área de estudo em questão é o Município de Bombinhas (Figura 1) localizado no litoral centro-norte do Estado de Santa Catarina, tendo como limítrofe ao oeste o município de Porto Belo, e, ao norte, ao sul e 

a leste o Oceano Atlântico. O Município de Bombinhas possui uma área de 36,6 km². A abrangência do presente estudo está limitada a área urbana do município. 

 

Figura 1 - Localização do Município de Bombinhas-SCDescrição dos Métodos de Pesquisa 
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3.2 Premissas Básicas 

 As premissas básicas que nortearam os principais quesitos adotados no presente estudos foram extraídos do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Bombinhas (2015), elaborado para um horizonte de 

projeto de 35 anos, demonstrando o diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o respectivo prognóstico, como índices de atendimento, projeção da população, projeção das ligações e 

economias de água e esgoto, perdas no sistema, etc. assim como demonstra a Tabela 1. As premissas básicas adotadas consideram apenas a área urbana do município, delimitação alvo do presente estudo.  

Tabela 1 - Premissas básicas para formulação dos investimentos, custos, receitas, etc. 

Ano 
POPULAÇÃO 

FIXA DO 
MUNICÍPIO 

POPULAÇÃO 
FLUTUANTE 

DO 
MUNICÍPIO 

% 
ATENDIMENTO 

ÁGUA 

% 
ATENDIMENTO 

ESGOTO 

LIGAÇÕES E 
ECONOMIAS DE ÁGUA 

LIGAÇÕES E 
ECONOMIAS DE 

ESGOTO 
VOLUME DE ÁGUA ( m³/ano) Perdas  VOLUME DE ESGOTO ( m³/ano) 

LIGAÇÕES  ECONOMIAS LIGAÇÕES  ECONOMIAS 
PRODUZIDO 

+ 
IMPORTADO 

CONSUMIDO FATURADO (%) COLETADO TRATADO FATURADO 

1 17.404 45.148 100% 18% 7.341 13.728 1.321 2.471 14.380,98 9.347,64 1.649.387,64 35% 202.313,34 202.313,34 345.944,54 
2 17.910 46.018 100% 18% 7.516 14.056 1.352 2.530 14.627,45 9.654,12 18.054,12 34% 208.179,62 208.179,62 354.462,31 
3 18.415 46.885 100% 47% 7.691 14.383 3.614 6.760 14.866,57 9.960,60 18.480,60 33% 558.881,66 558.881,66 947.721,04 
4 18.918 47.763 100% 70% 7.867 14.713 5.506 10.299 15.098,65 10.267,08 18.907,08 32% 855.309,34 855.309,34 1.444.821,19 
5 19.421 48.620 100% 73% 8.042 15.040 5.870 10.979 15.324,00 10.573,56 19.333,56 31% 915.955,17 915.955,17 1.541.247,34 
6 19.921 49.443 100% 97% 8.214 15.362 7.967 14.901 15.542,91 10.880,04 19.760,04 30% 1.248.802,86 1.248.802,86 2.093.185,93 
7 20.420 50.240 100% 97% 8.384 15.679 8.132 15.208 15.755,66 11.186,52 20.186,52 29% 1.280.349,62 1.280.349,62 2.137.790,76 
8 20.918 50.414 100% 97% 8.501 15.898 8.245 15.421 15.962,50 11.493,00 20.493,00 28% 1.308.860,50 1.308.860,50 2.170.246,80 
9 21.415 50.554 100% 97% 8.616 16.113 8.357 15.629 16.163,67 11.799,48 20.799,48 27% 1.337.338,38 1.337.338,38 2.202.229,19 

10 21.883 50.637 100% 97% 8.721 16.309 8.459 15.819 16.359,41 12.105,96 21.105,96 26% 1.364.199,32 1.364.199,32 2.231.605,00 
11 22.349 50.691 100% 97% 8.825 16.503 8.560 16.007 16.549,92 12.412,44 21.412,44 25% 1.391.192,26 1.391.192,26 2.260.780,25 
12 22.813 50.716 100% 97% 8.925 16.691 8.657 16.190 16.958,56 12.718,92 21.718,92 25% 1.417.888,21 1.417.888,21 2.289.184,56 
13 23.275 50.718 100% 97% 9.025 16.878 8.754 16.371 17.367,20 13.025,40 22.025,40 25% 1.444.749,15 1.444.749,15 2.317.512,77 
14 23.737 50.695 100% 97% 9.122 17.060 8.848 16.548 17.775,84 13.331,88 22.211,88 25% 1.471.445,10 1.471.445,10 2.345.218,67 
15 24.169 50.612 100% 97% 9.211 17.225 8.934 16.708 17.980,16 13.485,12 22.485,12 25% 1.496.689,11 1.496.689,11 2.370.591,11 
16 24.599 50.502 100% 97% 9.297 17.386 9.018 16.864 18.388,80 13.791,60 22.671,60 25% 1.521.801,12 1.521.801,12 2.395.465,70 
17 25.027 50.368 100% 97% 9.382 17.545 9.100 17.018 18.797,44 14.098,08 22.978,08 25% 1.547.045,13 1.547.045,13 2.420.139,74 
18 25.454 50.211 100% 97% 9.465 17.701 9.181 17.169 19.206,08 14.404,56 23.164,56 25% 1.572.190,14 1.572.190,14 2.444.440,39 
19 25.879 50.027 100% 97% 9.547 17.853 9.260 17.317 19.614,72 14.711,04 23.471,04 25% 1.597.203,15 1.597.203,15 2.468.243,20 
20 26.276 49.792 100% 97% 9.619 17.989 9.330 17.449 20.023,36 15.017,52 23.657,52 25% 1.620.797,23 1.620.797,23 2.489.837,00 
21 26.671 49.535 100% 97% 9.691 18.124 9.400 17.580 20.432,00 15.324,00 23.844,00 25% 1.644.556,29 1.644.556,29 2.511.354,71 
22 27.064 49.252 100% 97% 9.761 18.254 9.468 17.706 20.840,64 15.630,48 24.150,48 25% 1.668.051,37 1.668.051,37 2.532.225,92 
23 27.455 48.946 100% 97% 9.829 18.381 9.534 17.829 21.044,96 15.783,72 24.303,72 25% 1.691.447,45 1.691.447,45 2.552.723,76 
24 27.844 48.619 100% 97% 9.896 18.506 9.599 17.950 21.453,60 16.090,20 24.490,20 25% 1.714.975,52 1.714.975,52 2.573.021,04 
25 28.231 48.269 100% 97% 9.961 18.628 9.662 18.069 21.862,24 16.396,68 24.676,68 25% 1.738.305,60 1.738.305,60 2.592.920,75 
26 28.616 47.898 100% 97% 10.026 18.750 9.725 18.187 22.270,88 16.703,16 24.863,16 25% 1.761.932,67 1.761.932,67 2.612.893,02 
27 29.000 47.501 100% 97% 10.090 18.869 9.787 18.302 22.679,52 17.009,64 25.169,64 25% 1.785.361,75 1.785.361,75 2.632.467,71 
28 29.382 47.083 100% 97% 10.152 18.985 9.847 18.415 23.088,16 17.316,12 25.356,12 25% 1.808.889,83 1.808.889,83 2.651.717,39 
29 29.762 46.644 100% 97% 10.213 19.100 9.906 18.527 23.496,80 17.622,60 25.542,60 25% 1.832.384,90 1.832.384,90 2.670.842,61 
30 30.131 46.176 100% 97% 10.270 19.206 9.961 18.629 23.905,44 17.929,08 25.729,08 25% 1.855.187,00 1.855.187,00 2.688.750,95 
31 30.499 45.680 100% 97% 10.327 19.312 10.017 18.732 24.109,76 18.082,32 25.882,32 25% 1.878.286,10 1.878.286,10 2.706.731,84 
32 30.849 45.155 100% 97% 10.378 19.407 10.066 18.824 24.518,40 18.388,80 26.068,80 25% 1.900.329,23 1.900.329,23 2.723.174,39 
33 31.198 44.610 100% 97% 10.428 19.501 10.115 18.915 24.927,04 18.695,28 26.255,28 25% 1.922.438,36 1.922.438,36 2.739.516,66 
34 31.545 44.042 100% 97% 10.476 19.591 10.161 19.003 25.335,68 19.001,76 26.321,76 25% 1.944.415,49 1.944.415,49 2.755.361,09 
35 31.896 43.498 100% 97% 10.512 19.658 10.196 19.068 25.540,00 19.155,00 26.475,00 25% 1.961.079,84 1.961.079,84 2.767.230,54 



21 

 

3.3 Estimativa dos Investimentos 

 Os investimentos necessários para a devida prestação dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário da área urbana do município de Bombinhas foram extraídos do 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Bombinhas (2015) que levantou, analisou 

e projetou as necessidades da cidade, no âmbito do saneamento básico, para um plano futuro 

de 35 anos. 

 Para estimativa dos valores a serem despendido nas obras de ampliação dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário foram utilizados os critérios demonstrados na 

(Tabela 2). 

Tabela 2 - Valores adotados para estimativa dos investimentos 

INVESTIMENTOS 
Custo Médio para Rede de Distribuição de Água R$/m                   130,00  
Custo Médio de Ligação de Água R$/ud                   122,00  
Custo Médio de Instalação de hidrometros                     85,00  
Custo Implantação ETA metalica convencional R$/l/s              28.000,00  
Custo Implantação Médio ETE Bombinhas R$/l/s              65.000,00  
EEE - Pequeno porte R$/ud            145.000,00  
EEE - Médio Porte R$/ud            370.000,00  
EEE - Grande porte R$/ud            500.000,00  
Custo Médio execução Rede Coletora de Esgoto R$/m                   300,00  
Custo Médio Ligações de Esgoto R$/ud                   600,00  

3.4 Estimativa dos Custos Operacionais e Despesas Administrativas 

 Os gastos com recursos humanos foram estimados seguindo os seguintes critérios; 

• Divisão dos recursos humanos em funções administrativas, comerciais, operação e 

manutenção de água e esgoto; 

• Evolução do número de empregados de 45 no ano 1 para 69 funcionários no ano 35; 

• Salários médios praticados pelos principais sindicatos do Estado de Santa Catarina; 

• Incremento de 80% sobre o salário médio em função de leis sociais. 

  Com relação à energia elétrica, tanto os custos operacionais quanto as despesas 

administrativas com este quesito foram adotados os seguintes critérios: 

• Potência e consumo dos conjuntos moto-bomba e vazões médias do sistema de 

recalque de água (bruta e tratada) e produção; 
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• Potência e consumo dos conjuntos moto-bomba e vazões médias do sistema de 

recalque e tratamento de esgoto; 

• Volume de água produzida e volume de esgoto tratado; 

• Custo médio do kWh de energia elétrica no Estado de Santa Catarina; 

• Consumo de energia elétrica da sede administrativa. 

 Os custos operacionais decorrentes da utilização dos produtos químicos foram 

estimados levando em consideração os seguintes critérios: 

• Volume de água produzido e volume de esgoto tratado; 

• Custo médio do hipoclorito de sódio; 

• Custo médio do sulfato de alumínio; 

• Custo médio do Fluossilicado de sódio; 

• Dosagem média dos produtos químicos necessários para o tratamento da água 

(coagulação, desinfecção e fluoretação) e esgoto (desinfeção com hipoclorito de 

sódio). 

Os gastos administrativos foram estimados tendo como base os seguintes quesitos: 

• Gastos jurídicos (consultorias tributárias, trabalhistas, etc.); 

• Gastos contábeis (publicação de balanço, auditorias contábeis, etc.); 

• Gastos bancários (emissão de faturas, manutenção de contas, etc.); 

• Gastos com seguros e garantias; 

• Gastos com terceiros (terceirizações de pequenos serviços administrativos). 

3.5 Estimativa da Depreciação dos Investimentos, Evasão, Tributos, Gastos com 

Regulação e Fiscalização 

 A depreciação dos investimentos no sistema de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário foi calculada linearmente considerando o valor investido depreciando num horizonte 

de 35 anos. 

 Para evasão de receita (inadimplência) foi considerado um percentual de 3,2%, 

considerando que o setor de saneamento básico apresenta um baixo índice de inadimplemento 

dos pagamentos por se tratar de um bem essencial. 
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 Com relação aos gastos com regulação e fiscalização foi considerando um percentual de 

0,9% sobre a receita operacional bruta para pagamento da taxa de regulação e fiscalização dos 

serviços de água e esgoto. 

 Os tributos foram calculados utilizando como base os seguintes critérios, extraídos da 

legislação vigente: 

• PIS 3,00%; 

• COFINS 0,65%; 

• Imposto de Renda – IR 15% (quinze por cento) sobre o lucro real + incidência de 

adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento); 

• Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL alíquota de 9% (nove por cento) 

sobre o lucro real. 

3.6 Estimativa das Receitas 

 A estimativa das receitas foi realizada considerando as premissas básicas, 

demonstradas no item 3.2 do presente estudo, e baseadas na estrutura tarifária da Tabela 3, 

proposta pela Prefeitura Municipal de Bombinhas no Edital De Concorrência Pública Nº 

01/2016-FMSB. A tarifa de esgoto foi equivalente a 100% da tarifa cobrada de água. A 

receita de serviços foi estimada com a aplicação do percentual de 3% do somatório entre as 

receitas de água e esgoto. A taxa de desconto (k) considerada foi de 11,5%. 

Tabela 3 - Estrutura tarifária 

CATEGORIA FAIXA CONSUMO ÁGUA (R$) 

RESIDENCIAL "A" (SOCIAL) 

1 até 10 7,74 / mês 
2 11 a 25 2,17 / m³ 
3 26 a 50 10,42 / m³ 
4 maior 50 12,72 / m³ 

RESIDENCIAL "B" 

1 até 10 41,27 / mês 
2 11 a 25 7,56 / m³ 
3 26 a 50 10,61 / m³ 
4 maior 50 12,72 / m³ 
5 TARIFA SAZONAL 15,90 / m³ 

COMERCIAL 
1 até 10 60,92 / mês 
2 11 a 50 10,11 / m³ 
3 maior 50 12,72 / m³ 

MICRO E PEQUENO 
COMÉRCIO 

1 até 10 43,03 / mês 
2 maior   10 10,11 / m³ 

INDUSTRIAL 1 até 10 60,92 / mês 
2 maior   10 10,11 / m³ 

PÚBLICA 1 até 10 60,92 / mês 
2 maior   10 10,11 / m³ 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Os investimentos estimados para os sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e demais investimentos (que abrangem ambos) são demonstrados na Tabela 3, 

Tabela 4 e Tabela 5. 

Tabela 4 - Investimentos estimados para o sistema de abastecimento de água 

INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (R$) 

DESCRIÇÃO ANO 
1 A 10 11 A 20 21 A 35 TOTAL 

CAPTAÇÃO, RECALQUE E ADUÇÃO 
DE ÁGUA BRUTA 1.883.060,00  0,00  0,00  1.883.060,00 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUA - ETA 4.720.000,00  0,00  0,00  4.720.000,00 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
TRATADA - ERAT 2.595.000,00  0,00  0,00  2.595.000,00 

ADUTORAS E SUB-ADUTORAS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 22.230.218,75  0,00  0,00  22.230.218,75 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 4.440.000,00  0,00  0,00  4.440.000,00 
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 2.914.860,00  1.485.575,00  1.015.787,50  4.179.760,00 

LIGAÇÕES DE ÁGUA  352.380,00  182.840,00  125.020,00  508.060,00 
HIDROMETROS - SUBSTITUIÇÃO / 
RENOVAÇÃO / MODERNIZAÇÃO 2.279.020,00  2.485.995,00  2.659.650,00  5.806.945,00 

TOTAL 41.414.538,75  4.154.410,00  3.800.457,50  46.363.043,75 
 

Tabela 5 - Investimentos estimados para o sistema de esgotamento sanitário 

INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (R$) 

DESCRIÇÃO 
ANOS 

1 A 10 11 A 20 21 A 35 TOTAL 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO e EMISSÁRIO FINAL 

8.319.000,00 0,00 0,00 8.319.000,00 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS 
E LINHAS DE RECALQUE - EEE e LR 

6.155.006,00 0,00 0,00 6.155.006,00 

INTERCEPTORES 2.048.550,00 0,00 0,00 2.048.550,00 
REDE COLETORA DE ESGOTOS 33.349.382,00 2.286.375,00 2.273.250,00 37.909.007,00 
LIGAÇÕES DE ESGOTOS 4.301.400,00 522.600,00 519.600,00 5.343.600,00 
TOTAL 54.173.338,00 2.808.975,00 2.792.850,00 59.775.163,00 
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Tabela 6 - Estimativa de outros investimentos necessários para a prestação dos serviços 

OUTROS INVESTIMENTOS (R$) 

DESCRIÇÃO 
ANO 

1 A 10 11 A 20 21 A 35 TOTAL 
Estudos e Projetos 1.870.948,87  0,00  0,00  1.870.948,87  
Aquisição de Áreas 966.000,00  0,00  0,00  966.000,00  
Sistema Comercial 580.000,00  0,00  0,00  580.000,00  
Operação e Manutenção 4.259.000,00  290.000,00  195.000,00  4.744.000,00  
Socioambiental 790.000,00  670.000,00  1.005.000,00  2.465.000,00  

TOTAL 15.175.897,74  1.250.000,00  1.395.000,00  17.820.897,74  
 

 O fluxo de caixa do projeto para o horizonte de 35 anos é demonstrado na Tabela 6. O 

Demonstrativo do Resultado do Exercício consta na Tabela 7. 
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Tabela 7- Fluxo de caixa do projeto para o horizonte de 35 anos 

 

Tabela 8 - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE do projeto para o horizonte de 35 anos 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
INGRESSOS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA    11.836.294,32    12.127.725,16    15.470.337,06    18.313.222,05    19.063.180,57    22.187.178,46    22.659.977,03    23.004.001,92    23.343.006,14    23.654.381,41    23.963.630,83    24.264.708,43    24.564.979,44    24.858.654,21    25.127.594,84    25.391.258,48    25.652.796,28    25.910.376,33 
RECEITA TARIFÁRIA DE ÁGUA 9.738.599,90         9.978.381,74         10.217.513,41       10.458.721,90       10.698.232,54       10.934.492,37       11.167.501,37       11.337.046,93       11.504.118,15       11.657.573,02       11.809.980,20       11.958.360,08       12.106.342,44       12.251.073,98       12.383.615,81       12.513.556,99       12.642.450,48       12.769.393,49       
RECEITAS TARIFÁRIAS DE ESGOTO 1.752.947,98         1.796.108,71         4.802.231,30         7.321.105,33         7.809.709,76         10.606.457,60       10.832.476,33       10.996.935,52       11.158.994,60       11.307.845,83       11.455.680,80       11.599.609,28       11.743.152,16       11.883.541,76       12.012.107,34       12.138.150,28       12.263.176,97       12.386.311,68       
RECEITAS COMPLEMENTARES 344.746,44           353.234,71           450.592,34           533.394,82           555.238,27           646.228,50           659.999,33           670.019,47           679.893,38           688.962,57           697.969,83           706.739,08           715.484,84           724.038,47           731.871,69           739.551,22           747.168,82           754.671,16           
SAÍDAS
TOTAL SAÍDAS 16.335.722,38   18.763.639,97   28.696.508,52   37.245.247,77   26.702.194,17   24.415.144,29   11.965.561,94   10.610.750,29   10.678.483,70   11.018.580,59   10.692.463,17   10.761.310,08   10.951.205,37   11.023.205,78   11.385.801,45   11.133.330,69   11.203.379,86   11.304.214,10   
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA 432.024,74       442.661,97       564.667,30       668.432,60       695.806,09       809.832,01       827.089,16       839.646,07       852.019,72       863.384,92       874.672,53       885.661,86       896.621,75       907.340,88       917.157,21       926.780,93       936.327,06       945.728,74       
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA 378.761,42           388.087,21           495.050,79           586.023,11           610.021,78           709.989,71           725.119,26           736.128,06           746.976,20           756.940,20           766.836,19           776.470,67           786.079,34           795.476,93           804.083,03           812.520,27           820.889,48           829.132,04           
INVESTIMENTOS 9.133.244,93         11.625.282,60       20.858.143,83       28.714.215,88       17.889.480,38       14.806.953,00       2.256.210,00         828.337,50           824.342,50           1.100.252,50         710.450,00           693.800,00           695.500,00           683.352,50           968.182,50           639.090,00           632.722,50           628.217,50           
CUSTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 3.801.847,04         3.684.469,45         3.763.225,41         3.807.769,99         3.953.585,13         4.138.393,78         4.159.439,80         4.176.129,98         4.192.427,72         4.206.369,08         4.220.202,92         4.255.928,80         4.394.486,41         4.430.212,29         4.464.175,22         4.497.966,89         4.531.929,83         4.595.545,03         
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.004.061,30         1.005.269,40         1.021.532,28         1.035.206,56         1.038.198,50         1.086.479,38         1.087.850,18         1.088.943,15         1.090.011,03         1.090.928,52         1.091.839,12         1.094.158,66         1.096.491,80         1.098.811,33         1.101.018,81         1.103.215,23         1.105.422,71         1.107.621,70         
OUTROS CUSTOS 3.000,00               3.000,00               3.000,00               120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           
TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 99.535,71             101.986,46           130.095,70           154.002,55           160.309,23           186.580,06           190.556,00           193.449,03           196.299,84           198.918,31           201.518,90           204.050,77           206.575,86           209.045,47           211.307,09           213.524,34           215.723,70           217.889,79           
SEGUROS E GARANTIAS 260.667,66           259.610,27           255.482,08           254.877,84           251.089,40           244.198,21           236.785,02           229.371,83           221.958,64           214.545,45           207.132,26           199.719,07           192.305,88           184.892,69           177.479,49           170.066,30           162.653,11           155.239,92           
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.222.579,58         1.253.272,61         1.605.311,15         1.904.719,24         1.983.703,68         2.312.718,14         2.362.512,52         2.398.744,68         2.434.448,06         2.467.241,60         2.499.811,26         2.531.520,27         2.563.144,33         2.594.073,69         2.622.398,08         2.650.166,72         2.677.711,46         2.704.839,38         
SALDO FINAL DE CAIXA -4.499.428,06 -6.635.914,80 -13.226.171,47 -18.932.025,72 -7.639.013,60 -2.227.965,83 10.694.415,09 12.393.251,63 12.664.522,44 12.635.800,82 13.271.167,66 13.503.398,35 13.613.774,08 13.835.448,43 13.741.793,39 14.257.927,80 14.449.416,42 14.606.162,23

DESCRIÇÃO
ANO

FLUXO DE CAIXA DO PROJETO (R$)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
INGRESSOS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA    26.162.679,38    26.391.567,56    26.619.649,13    26.840.878,14    27.058.149,40    27.273.294,81    27.484.226,16    27.695.926,48    27.903.412,73    28.107.453,88    28.310.175,78    28.499.999,15    28.690.591,50    28.864.877,85    29.038.101,28    29.206.047,71    29.331.860,56    864.872.194,42 
RECEITA TARIFÁRIA DE ÁGUA 12.893.735,83       13.006.538,64       13.118.943,93       13.227.972,07       13.335.049,73       13.441.079,70       13.545.032,85       13.649.364,98       13.751.620,29       13.852.177,75       13.952.085,05       14.045.635,58       14.139.565,08       14.225.458,50       14.310.828,09       14.393.597,02       14.455.601,28       439.471.241,16       
RECEITAS TARIFÁRIAS DE ESGOTO 12.506.923,76       12.616.342,48       12.725.375,61       12.831.132,91       12.934.998,23       13.037.847,31       13.138.681,87       13.239.884,03       13.339.071,68       13.436.612,42       13.533.522,50       13.624.266,51       13.715.378,12       13.798.694,75       13.881.503,25       13.961.789,11       14.021.933,24       400.210.501,00       
RECEITAS COMPLEMENTARES 762.019,79           768.686,43           775.329,59           781.773,15           788.101,44           794.367,81           800.511,44           806.677,47           812.720,76           818.663,71           824.568,23           830.097,06           835.648,30           840.724,60           845.769,94           850.661,58           854.326,04           25.190.452,26         
SAÍDAS
TOTAL SAÍDAS 11.372.195,42   11.399.048,51   11.468.714,80   11.527.518,59   11.585.398,47   11.647.724,03   11.704.352,00   11.956.420,43   12.017.136,69   12.072.681,24   12.132.540,91   12.175.376,65   12.240.228,27   12.266.676,94   12.322.416,02   12.365.984,53   12.354.099,82   487.495.257,42   
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA 954.937,80       963.292,22       971.617,19       979.692,05       987.622,45       995.475,26       1.003.174,25    1.010.901,32    1.018.474,56    1.025.922,07    1.033.321,42    1.040.249,97    1.047.206,59    1.053.568,04    1.059.890,70    1.066.020,74    1.070.612,91    31.567.835,10    
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA 837.205,74           844.530,16           851.828,77           858.908,10           865.860,78           872.745,43           879.495,24           886.269,65           892.909,21           899.438,52           905.925,62           911.999,97           918.098,93           923.676,09           929.219,24           934.593,53           938.619,54           27.675.910,22         
INVESTIMENTOS 621.765,00           580.305,00           581.580,00           573.595,00           565.525,00           562.127,50           554.057,50           555.162,50           551.680,00           543.525,00           539.957,50           522.627,50           526.787,50           496.887,50           496.375,00           484.825,00           433.595,00           122.878.155,62       
CUSTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 4.629.225,90         4.661.163,95         4.693.313,57         4.725.130,73         4.756.837,09         4.788.694,55         4.820.310,23         4.979.911,71         5.011.648,28         5.043.505,74         5.075.332,99         5.106.303,93         5.137.637,55         5.167.681,69         5.197.816,50         5.227.790,14         5.250.168,09         159.546.577,37       
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.109.811,22         1.111.889,67         1.113.981,74         1.116.052,49         1.118.116,34         1.120.189,66         1.122.247,60         1.182.445,06         1.184.510,69         1.186.584,01         1.188.655,56         1.190.672,46         1.192.712,43         1.194.670,34         1.196.634,17         1.198.587,74         1.200.041,67         39.074.862,53         
OUTROS CUSTOS 120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           120.000,00           3.849.000,00           
TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 220.011,50           221.936,30           223.854,32           225.714,72           227.541,83           229.351,07           231.124,86           232.905,13           234.649,96           236.365,81           238.070,58           239.666,87           241.269,63           242.735,27           244.191,97           245.604,29           246.662,29           7.273.025,16           
SEGUROS E GARANTIAS 147.826,73           140.413,54           133.000,35           125.587,16           118.173,97           110.760,78           103.347,59           95.934,40             88.521,21             81.108,02             73.694,83             66.281,64             58.868,45             51.455,26             44.042,07             36.628,88             29.215,69             5.382.935,70           
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.731.411,53         2.755.517,67         2.779.538,85         2.802.838,34         2.825.721,00         2.848.379,77         2.870.594,72         2.892.890,66         2.914.742,78         2.936.232,07         2.957.582,42         2.977.574,31         2.997.647,19         3.016.002,75         3.034.246,37         3.051.934,21         3.065.184,62         90.246.955,72         
SALDO FINAL DE CAIXA 14.790.483,96 14.992.519,05 15.150.934,33 15.313.359,54 15.472.750,93 15.625.570,79 15.779.874,16 15.739.506,05 15.886.276,03 16.034.772,63 16.177.634,87 16.324.622,50 16.450.363,23 16.598.200,91 16.715.685,26 16.840.063,18 16.977.760,73 377.376.937,00

ANO
TOTALDESCRIÇÃO

FLUXO DE CAIXA DO PROJETO (R$)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA  (R$) 11.836.294,32   12.127.725,16   15.470.337,06   18.313.222,05     19.063.180,57     22.187.178,46     22.659.977,03     23.004.001,92     23.343.006,14     23.654.381,41     23.963.630,83     24.264.708,43     24.564.979,44     24.858.654,21     25.127.594,84     25.391.258,48     25.652.796,28     25.910.376,33     
Receita Tarifária de água 9.738.599,90     9.978.381,74     10.217.513,41   10.458.721,90     10.698.232,54     10.934.492,37     11.167.501,37     11.337.046,93     11.504.118,15     11.657.573,02     11.809.980,20     11.958.360,08     12.106.342,44     12.251.073,98     12.383.615,81     12.513.556,99     12.642.450,48     12.769.393,49     
Receita Tarifária de Esgoto 1.752.947,98     1.796.108,71     4.802.231,30     7.321.105,33       7.809.709,76       10.606.457,60     10.832.476,33     10.996.935,52     11.158.994,60     11.307.845,83     11.455.680,80     11.599.609,28     11.743.152,16     11.883.541,76     12.012.107,34     12.138.150,28     12.263.176,97     12.386.311,68     
Receitas Complementares 344.746,44        353.234,71        450.592,34        533.394,82          555.238,27          646.228,50          659.999,33          670.019,47          679.893,38          688.962,57          697.969,83          706.739,08          715.484,84          724.038,47          731.871,69          739.551,22          747.168,82          754.671,16          
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA (R$) 432.024,74        442.661,97        564.667,30        668.432,60          695.806,09          809.832,01          827.089,16          839.646,07          852.019,72          863.384,92          874.672,53          885.661,86          896.621,75          907.340,88          917.157,21          926.780,93          936.327,06          945.728,74          
PIS 355.088,83        363.831,75        464.110,11        549.396,66          571.895,42          665.615,35          679.799,31          690.120,06          700.290,18          709.631,44          718.908,92          727.941,25          736.949,38          745.759,63          753.827,85          761.737,75          769.583,89          777.311,29          
COFINS 76.935,91         78.830,21         100.557,19        119.035,94          123.910,67          144.216,66          147.289,85          149.526,01          151.729,54          153.753,48          155.763,60          157.720,60          159.672,37          161.581,25          163.329,37          165.043,18          166.743,18          168.417,45          
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA 378.761,42        388.087,21        495.050,79        586.023,11          610.021,78          709.989,71          725.119,26          736.128,06          746.976,20          756.940,20          766.836,19          776.470,67          786.079,34          795.476,93          804.083,03          812.520,27          820.889,48          829.132,04          
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 11.025.508,16   11.296.975,99   14.410.618,97   17.058.766,34     17.757.352,70     20.667.356,74     21.107.768,60     21.428.227,78     21.744.010,22     22.034.056,28     22.322.122,12     22.602.575,91     22.882.278,35     23.155.836,39     23.406.354,60     23.651.957,28     23.895.579,73     24.135.515,55     
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS 4.808.908,33     4.692.738,85     4.787.757,68     4.962.976,55       5.111.783,62       5.344.873,16       5.367.289,98       5.385.073,12       5.402.438,74       5.417.297,61       5.432.042,04       5.470.087,45       5.610.978,21       5.649.023,62       5.685.194,03       5.721.182,12       5.757.352,54       5.823.166,73       
CUSTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 3.801.847,04     3.684.469,45     3.763.225,41     3.807.769,99       3.953.585,13       4.138.393,78       4.159.439,80       4.176.129,98       4.192.427,72       4.206.369,08       4.220.202,92       4.255.928,80       4.394.486,41       4.430.212,29       4.464.175,22       4.497.966,89       4.531.929,83       4.595.545,03       
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.004.061,30     1.005.269,40     1.021.532,28     1.035.206,56       1.038.198,50       1.086.479,38       1.087.850,18       1.088.943,15       1.090.011,03       1.090.928,52       1.091.839,12       1.094.158,66       1.096.491,80       1.098.811,33       1.101.018,81       1.103.215,23       1.105.422,71       1.107.621,70       
OUTROS CUSTOS 3.000,00           3.000,00           3.000,00           120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          
TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 99.535,71         101.986,46        130.095,70        154.002,55          160.309,23          186.580,06          190.556,00          193.449,03          196.299,84          198.918,31          201.518,90          204.050,77          206.575,86          209.045,47          211.307,09          213.524,34          215.723,70          217.889,79          
SEGUROS E GARANTIAS 260.667,66        259.610,27        255.482,08        254.877,84          251.089,40          244.198,21          236.785,02          229.371,83          221.958,64          214.545,45          207.132,26          199.719,07          192.305,88          184.892,69          177.479,49          170.066,30          162.653,11          155.239,92          
LUCRO OPERACIONAL (LO) 5.856.396,46     6.242.640,41     9.237.283,51     11.686.909,40     12.234.170,45     14.891.705,31     15.313.137,61     15.620.333,81     15.923.313,00     16.203.294,92     16.481.428,92     16.728.718,62     16.872.418,41     17.112.874,62     17.332.373,98     17.547.184,51     17.759.850,38     17.939.219,11     
DEPRECIAÇÃO 135.350,59        404.385,89        1.014.302,61     1.906.621,85       2.468.217,99       2.838.449,76       2.869.698,38       2.893.567,58       2.918.172,86       2.942.028,72       2.966.726,72       2.991.760,05       3.017.955,71       3.044.789,91       3.071.227,17       3.098.531,67       3.126.938,12       3.156.672,43       
LUCRO ANTES DO IR E CSLL 5.721.045,87     5.838.254,52     8.222.980,90     9.780.287,55       9.765.952,46       12.053.255,55     12.443.439,23     12.726.766,23     13.005.140,14     13.261.266,20     13.514.702,20     13.736.958,57     13.854.462,70     14.068.084,71     14.261.146,80     14.448.652,84     14.632.912,26     14.782.546,68     
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.222.579,58     1.253.272,61     1.605.311,15     1.904.719,24       1.983.703,68       2.312.718,14       2.362.512,52       2.398.744,68       2.434.448,06       2.467.241,60       2.499.811,26       2.531.520,27       2.563.144,33       2.594.073,69       2.622.398,08       2.650.166,72       2.677.711,46       2.704.839,38       
IMPOSTO DE RENDA 892.602,63        915.171,04        1.174.022,90     1.394.175,92       1.452.252,70       1.694.175,10       1.730.788,62       1.757.429,91       1.783.682,40       1.807.795,30       1.831.743,57       1.855.059,02       1.878.312,01       1.901.054,18       1.921.880,94       1.942.299,06       1.962.552,54       1.982.499,54       
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 329.976,95        338.101,57        431.288,24        510.543,33          531.450,97          618.543,04          631.723,90          641.314,77          650.765,66          659.446,31          668.067,69          676.461,25          684.832,32          693.019,51          700.517,14          707.867,66          715.158,92          722.339,84          
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 4.498.466,29 4.584.981,91 6.617.669,76 7.875.568,30   7.782.248,78   9.740.537,41   10.080.926,71 10.328.021,55 10.570.692,08 10.794.024,60 11.014.890,94 11.205.438,30 11.291.318,37 11.474.011,02 11.638.748,72 11.798.486,12 11.955.200,80 12.077.707,30 

RESULTADOS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE (R$)

ANO

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TOTAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA  (R$) 26.162.679,38     26.391.567,56     26.619.649,13     26.840.878,14     27.058.149,40     27.273.294,81     27.484.226,16     27.695.926,48     27.903.412,73     28.107.453,88     28.310.175,78     28.499.999,15     28.690.591,50     28.864.877,85     29.038.101,28     29.206.047,71     29.331.860,56     864.872.194,42      
Receita Tarifária de água 12.893.735,83     13.006.538,64     13.118.943,93     13.227.972,07     13.335.049,73     13.441.079,70     13.545.032,85     13.649.364,98     13.751.620,29     13.852.177,75     13.952.085,05     14.045.635,58     14.139.565,08     14.225.458,50     14.310.828,09     14.393.597,02     14.455.601,28     439.471.241,16      
Receita Tarifária de Esgoto 12.506.923,76     12.616.342,48     12.725.375,61     12.831.132,91     12.934.998,23     13.037.847,31     13.138.681,87     13.239.884,03     13.339.071,68     13.436.612,42     13.533.522,50     13.624.266,51     13.715.378,12     13.798.694,75     13.881.503,25     13.961.789,11     14.021.933,24     400.210.501,00      
Receitas Complementares 762.019,79          768.686,43          775.329,59          781.773,15          788.101,44          794.367,81          800.511,44          806.677,47          812.720,76          818.663,71          824.568,23          830.097,06          835.648,30          840.724,60          845.769,94          850.661,58          854.326,04          25.190.452,26       
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA (R$) 954.937,80          963.292,22          971.617,19          979.692,05          987.622,45          995.475,26          1.003.174,25       1.010.901,32       1.018.474,56       1.025.922,07       1.033.321,42       1.040.249,97       1.047.206,59       1.053.568,04       1.059.890,70       1.066.020,74       1.070.612,91       31.567.835,10       
PIS 784.880,38          791.747,03          798.589,47          805.226,34          811.744,48          818.198,84          824.526,78          830.877,79          837.102,38          843.223,62          849.305,27          854.999,97          860.717,74          865.946,34          871.143,04          876.181,43          879.955,82          25.946.165,83       
COFINS 170.057,42          171.545,19          173.027,72          174.465,71          175.877,97          177.276,42          178.647,47          180.023,52          181.372,18          182.698,45          184.016,14          185.249,99          186.488,84          187.621,71          188.747,66          189.839,31          190.657,09          5.621.669,26         
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA 837.205,74          844.530,16          851.828,77          858.908,10          865.860,78          872.745,43          879.495,24          886.269,65          892.909,21          899.438,52          905.925,62          911.999,97          918.098,93          923.676,09          929.219,24          934.593,53          938.619,54          27.675.910,22       
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 24.370.535,84     24.583.745,18     24.796.203,16     25.002.277,98     25.204.666,17     25.405.074,12     25.601.556,67     25.798.755,51     25.992.028,95     26.182.093,29     26.370.928,74     26.547.749,21     26.725.285,98     26.887.633,72     27.048.991,34     27.205.433,44     27.322.628,11     805.628.449,10      
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS 5.859.037,12       5.893.053,62       5.927.295,30       5.961.183,22       5.994.953,43       6.028.884,21       6.062.557,83       6.282.356,77       6.316.158,97       6.350.089,75       6.383.988,54       6.416.976,39       6.450.349,98       6.482.352,03       6.514.450,68       6.546.377,88       6.570.209,77       202.470.439,89      
CUSTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 4.629.225,90       4.661.163,95       4.693.313,57       4.725.130,73       4.756.837,09       4.788.694,55       4.820.310,23       4.979.911,71       5.011.648,28       5.043.505,74       5.075.332,99       5.106.303,93       5.137.637,55       5.167.681,69       5.197.816,50       5.227.790,14       5.250.168,09       159.546.577,37      
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.109.811,22       1.111.889,67       1.113.981,74       1.116.052,49       1.118.116,34       1.120.189,66       1.122.247,60       1.182.445,06       1.184.510,69       1.186.584,01       1.188.655,56       1.190.672,46       1.192.712,43       1.194.670,34       1.196.634,17       1.198.587,74       1.200.041,67       39.074.862,53       
OUTROS CUSTOS 120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          3.849.000,00         
TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 220.011,50          221.936,30          223.854,32          225.714,72          227.541,83          229.351,07          231.124,86          232.905,13          234.649,96          236.365,81          238.070,58          239.666,87          241.269,63          242.735,27          244.191,97          245.604,29          246.662,29          7.273.025,16         
SEGUROS E GARANTIAS 147.826,73          140.413,54          133.000,35          125.587,16          118.173,97          110.760,78          103.347,59          95.934,40           88.521,21           81.108,02           73.694,83           66.281,64           58.868,45           51.455,26           44.042,07           36.628,88           29.215,69           5.382.935,70         
LUCRO OPERACIONAL (LO) 18.143.660,50     18.328.341,72     18.512.053,19     18.689.792,88     18.863.996,93     19.036.078,06     19.204.526,38     19.187.559,21     19.352.698,82     19.514.529,70     19.675.174,79     19.824.824,31     19.974.797,92     20.111.091,16     20.246.306,63     20.376.822,39     20.476.540,36     590.502.048,34      
DEPRECIAÇÃO 3.187.776,25       3.218.232,81       3.250.804,81       3.285.133,03       3.321.481,10       3.360.575,06       3.402.489,38       3.448.705,63       3.499.670,07       3.555.985,70       3.619.836,77       3.691.441,35       3.778.198,85       3.879.170,73       4.013.629,06       4.209.541,56       4.550.136,56       106.138.206,75      
LUCRO ANTES DO IR E CSLL 14.955.884,25     15.110.108,90     15.261.248,38     15.404.659,86     15.542.515,83     15.675.503,00     15.802.037,00     15.738.853,58     15.853.028,74     15.958.544,00     16.055.338,02     16.133.382,96     16.196.599,07     16.231.920,43     16.232.677,56     16.167.280,83     15.926.403,79     484.363.841,59      
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.731.411,53       2.755.517,67       2.779.538,85       2.802.838,34       2.825.721,00       2.848.379,77       2.870.594,72       2.892.890,66       2.914.742,78       2.936.232,07       2.957.582,42       2.977.574,31       2.997.647,19       3.016.002,75       3.034.246,37       3.051.934,21       3.065.184,62       90.246.955,72       
IMPOSTO DE RENDA 2.002.037,89       2.019.762,99       2.037.425,63       2.054.557,60       2.071.383,09       2.088.043,95       2.104.378,47       2.120.772,55       2.136.840,28       2.152.641,23       2.168.340,01       2.183.039,93       2.197.799,41       2.211.296,14       2.224.710,56       2.237.716,33       2.247.459,28       66.135.702,74   
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 729.373,64          735.754,68          742.113,23          748.280,74          754.337,91          760.335,82          766.216,25          772.118,12          777.902,50          783.590,84          789.242,40          794.534,38          799.847,79          804.706,61          809.535,80          814.217,88          817.725,34          24.111.252,98   
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 12.224.472,72 12.354.591,23 12.481.709,52 12.601.821,52 12.716.794,83 12.827.123,22 12.931.442,28 12.845.962,92 12.938.285,96 13.022.311,93 13.097.755,60 13.155.808,65 13.198.951,87 13.215.917,68 13.198.431,20 13.115.346,61 12.861.219,17 394.116.885,87 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE (R$)

ANORESULTADOS
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Para a adequada prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário na área urbana de Bombinhas-SC, no período de 35 anos, será necessária a 

realização de R$ 46.363.043,75 em investimentos no sistema de água, R$ 59.775.163,00 no 

sistema de esgoto e outros investimentos na ordem de R$ 16.739.948,87, totalizando R$ 

122.878.155,62 a serem aplicados ao longo do período do projeto. 

 A realização dos investimentos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário é um dos fatores mais importantes na prestação dos serviços de saneamento básico, 

pois este capital aplicado garantirá a ampliação e modernização das estruturas e dos recursos 

necessários para atingimento das metas e objetivos destes serviços prestados para a 

população.  

 Para Saiani (2007) a não ocorrência de investimentos restringe a expansão dos serviços 

de água e esgoto, tendo em vista que este setor carece de grandes montantes a serem aplicados 

para sua correta prestação, principalmente diante do déficit que a temática apresenta no país. 

 O montante de investimento a ser aplicado nos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário de Bombinhas-SC é indispensável para a prestação dos serviços, 

porém, é um grande desafio para a obtenção de recursos no âmbito da pessoa jurídica, tendo 

em vista que dos R$ 122.878.155,62 a serem investidos nos 35 anos de projeto mais de 110 

milhões de reais deverão ser empregados nos 10 primeiros anos da concessão, valor este que 

corresponde a cerca de 89% do total. 

 A significativa quantidade de recursos financeiros a ser aplicada nos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, muito provavelmente, levará a pessoa jurídica 

a depender de expressivos aportes de capital dos sócios ou de buscar recursos no mercado 

financeiro, por meio de financiamentos, no intuito de amortecer os impactos dos 

investimentos no fluxo de caixa, garantido desta forma a estabilidade das saídas e entradas de 

capital, principalmente nos 10 primeiros anos. 

Ohira e Turolla (2005) concordam que o saneamento básico, assim como outros 

serviços públicos de infraestrutura, é caracterizado pela presença de custos fixos elevados em 

capital específico, como por exemplo, construção e manutenção de reservatórios, estações de 

tratamento de água e esgoto, redes de distribuição e coleta e equipamentos.  
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O fluxo de caixa estimado para o projeto demonstrou que a receita bruta com a 

prestação do serviço de abastecimento de água é de R$ 439.471.241,16, juntamente com a 

proveniente dos serviços de esgotamento sanitário de R$ 400.210.501,00 e demais serviços de 

R$ 25.190.452,26, culminando num faturamento total de R$ 864.872.194,42 no período de 35 

anos. 

 A receita proveniente da prestação do serviço de abastecimento de água é menor do 

que a originária da prestação do serviço de esgotamento sanitário devido à baixa cobertura 

inicial do sistema, bem como ao seu crescimento gradativo ao longo dos anos. 

 Devido ao crescimento populacional do município ao longo dos anos, realização de 

investimentos, ampliação dos índices de cobertura dos serviços e melhoria nas condições de 

prestação dos serviços, a receita operacional bruta apresenta um crescimento de 147,81% 

comparando-se o ano 1 do ano 35. 

 No período de 35 anos de projeto, o fluxo de caixa sofreria com uma evasão total de 

R$ 27.675.910,22, os tributos sobre receita (PIS e COFINS) totalizam R$ 31.567.835,10, 

enquanto o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido culminam num 

montante total de R$ 90.246.955,72 no horizonte do estudo. 

 As taxas de regulação e fiscalização, aliadas aos seguros e garantias, correspondem a 

uma parcela dos gastos e consequentemente às saídas de caixa, que totalizam mais de 12 

milhões de reais ao longo dos 35 anos de projeto. 

 A depreciação dos investimentos totaliza R$106.138.206,75 no horizonte estudado. É 

importante analisar este quesito pois este montante impacta no lucro da pessoa jurídica, e 

consequentemente na quantia paga de tributos, principalmente quando adotado o sistema de 

tributação por lucro real. 

Os custos com a exploração dos serviços representam a mais significativa fatia dos 

gastos demonstrados no fluxo de caixa. A somatória dos gastos com recursos humanos, 

energia elétrica, serviços de terceiros, despesas administrativas e outros custos, resultam num 

montante de R$ 202.470.439,89 ao longo de todo período analisado. 

Além dos custos fixos elevados é expressiva a ocorrência de custos incrementais, os 

quais envolvem custos de curto prazo, como materiais de tratamento, energia, depreciação de 

instalações, etc. (OHIRA & TUROLLA, 2005). 
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Gomes (2009) também aponta para o fato dos custos acentuados de exploração no diz 

respeito à operação e manutenção das instalações físicas dos sistemas de saneamento básico, 

acrescidos dos significativos montantes empregados nos investimentos. 

Analisando a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE pode-se afirmar que o 

lucro líquido esperado varia entre R$ 4.498.466,29 no ano 1 e R$ 12.861.219,17 no ano 35, 

representando um crescimento de significativo do lucro ao longo do horizonte do projeto. No 

período de 35 anos, o maior lucro líquido observado ocorre no ano 32, com um montante de 

R$13.215.917,68. A somatória do lucro líquido dos 35 anos de prestação dos serviços culmina 

num total de R$394.116.885,87. 

A análise da DRE evidencia que a receita operacional bruta total do projeto é de R$ 

864.872.194,42. Após a incidência de PIS, COFINS e subtraindo-se as perdas por 

inadimplência, obtém-se a receita operacional líquida do projeto de R$ 805.628.449,10, 

representando 93% da bruta. 

O lucro operacional total é de R$590.502.048,34, que quando comparado com a 

receita operacional bruta culmina num percentual de 68%. Por fim, o lucro líquido total do 

exercício corresponde a um montante de R$394.116.885,87, que representa 46% da receita 

bruta operacional, no horizonte de 35 anos do projeto. 

Os resultados apresentados na DRE demonstram que o projeto não apresenta prejuízo 

nos 35 anos analisados, porém, a exposição máxima do fluxo de caixa ocorre no ano 6 com a 

somatória de R$ -53.160.519,48, devido principalmente aos significativos valores a serem 

investidos nos sistemas nos primeiros anos do projeto. 

Os valores demonstrados no fluxo de caixa do projeto e na demonstração do resultado 

do exercício, resultam numa Taxa Interna de Retorno – TIR de 16,41%, considerando os 35 

anos como escala temporal. 

O Valor Presente Líquido – VPL do projeto, levando em conta o horizonte de projeto 

estudado, é de R$ 22.054.470,80, considerando a taxa de desconto de 11,50%. O Payback 

simples do projeto foi de 10,36 anos e o Payback descontado de 15,36 anos. 

A taxa de desconto utilizada, também denominada como taxa de atratividade ou custo 

de oportunidade, pode ser considerada como baixa, porém foi determinada em função das 

características do negócio, como por exemplo a garantia de receita para os próximos 35 anos e 

relativa assertividade na previsão de demandas dos serviços. O payback simples e o 
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descontado são significativos, porém, deve-se considerar que os investimentos realizados nos 

primeiros anos da concessão serão amortizados com as receitas e respectivos lucros 

provenientes dos anos seguintes do projeto. 

Pode-se analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto considerando os 

resultados obtidos pelo cálculo do VPL, sendo este positivo e indicando retorno significativo 

para período estudado, e da TIR que se demonstrou acima do valor da taxa SELIC1 para a 

atualidade2.  

Este resultado corrobora com os critérios de viabilidade apontados por Rodrigues 

(1985) que afirma que o empreendedor esperar auferir lucros em projetos que produzam taxas 

internas de retorno superiores às do empréstimo. Além disso, para o autor, a viabilidade 

financeira é verificada se for possível captar recursos monetários suficientes para financiar os 

custos de implantação e obter a renda ou receita necessária para o pagamento dos custos 

operacionais. 

Tendo em vista a natureza do negócio, é aceitável que as análises econômico-

financeiras dos projetos de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário apresentem saídas significativas de caixa para cumprimento dos investimentos. Estes 

montantes serão amortizados ao longo do tempo da prestação dos serviços, levando-se em 

consideração que geralmente nos últimos anos as entradas são bem maiores que as saídas de 

capital. 

Apesar do VPL e da TIR do projeto apontarem para um retorno atrativo para 

investidores, esse tipo de negócio costuma apresentar longos períodos para amortização do 

capital aplicado inicialmente e consequente emissão de dividendos do lucro. Além disso, a 

necessidade de aporte de capital dos sócios ou busca por financiamentos no mercado 

financeiro, principalmente nos primeiros anos, podem comportar-se como limitantes à 

aceitação dos investidores. 

1 Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os 

financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados 

por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1° da Circular n° 2.900, de 24 de 

junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1° da Circular n° 3.119, de 18 de abril de 2002). 
2 Comportamento da taxa SELIC na atualidade: dezembro de 2016: 13,79%; dezembro de 2015: 14,25%; 

dezembro de 2014: 11,70%; dezembro de 2013: 10,00%; dezembro de 2012: 7,25%. 
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6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

Mediante o cenário real do qual o Brasil se enquadra atualmente, no que tange à 

abrangência dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, é possível 

apontar para a necessidade iminente de que a população aumente a cobrança por medidas e 

ações voltadas ao aumento da cobertura e qualidade destes serviços no país, bem como os 

governantes busquem e direcionem recursos à este setor de grande relevância tanto para o 

desenvolvimento da nação quanto para a salubridade dos cidadãos e o meio em que vivem. 

A importância dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para o 

desenvolvimento de uma nação, bem como para o conforme e salubridade do ser humano, 

leva este tema a carecer tanto de estudos mais aprofundados quanto de investimentos 

direcionados a disponibilizar para todos os cidadãos estes serviços tão relevantes para o bem-

estar das pessoas e do ambiente. 

A viabilidade econômico-financeira de um projeto depende de uma série de fatores que 

poderão ou não serem aceitos pelos interessados, porém, o comportamento do fluxo de caixa 

ao longo do tempo, a taxa interna de retorno, o valor presente líquido e o lucro líquido são 

indicadores que podem auxiliar tanto o poder público na decisão sobre a prestação ou 

concessão dos serviços de saneamento básico, quanto o investidor se aplica ou não seu capital 

neste setor de negócios. 

Além da análise de viabilidade econômico-financeira, outros estudos devem ser 

realizados para embasar e nortear a escolha das alternativas para prestação dos serviços que 

envolvem a temática do saneamento. Devem ser analisados os âmbitos, social, ambiental, 

político, legal, etc., para que o direcionamento tomado pelo município, que segundo a 

Constituição Federal de 1988 possui o direito de gerir tais serviços, não seja orientado por 

apenas uma das esferas que impactam no setor, mas conte com uma visão holística e sistêmica 

das variáveis que influenciam tanto o prestador dos serviços quanto os usuários. 
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7. CONCLUSÕES 

Um dos grandes desafios do setor de saneamento básico no Brasil é proporcionar o 

acesso destes serviços a todos os cidadãos, com os devidos padrões quali-quantitativos, 

visando a redução dos impactos ao ambiente, garantindo o controle social e a sustentabilidade 

econômica. Porém, desde muitas décadas atrás, a União implementa programas e ações 

voltados ao saneamento básico, mas os resultados observados estão distantes daqueles 

necessários para a garantia da salubridade dos cidadãos brasileiros. 

Considerando a legislação do país, bem como as perspectivas da temática de 

saneamento no Brasil, a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário pode ser uma alternativa que auxilie a nação a encontrar a universalização, a 

eficiência e a sustentabilidade na prestação dos serviços de saneamento básico, porém, deve-

se atentar para o fato de que devem ser estudadas as viabilidades sociais, ambientais e 

econômico-financeiras. 

Os investimentos estimados para garantir a correta prestação dos serviços de água e 

esgoto para a área urbana do município de Bombinhas-SC, para o horizonte de projeto, 

somam um significativo montante de recursos financeiros a serem empregados para melhoria 

e expansão dos sistemas, bem como para garantir a correta prestação dos serviços e assegurar 

os parâmetros quali-quantitativos do abastecimento de água e esgotamento sanitário na área 

urbana do município. 

Os custos operacionais, somados com as despesas administrativas e os significativos 

investimentos a serem realizados nos sistemas, apontam para a necessidade de aporte dos 

acionistas da pessoa jurídica ou para a busca de fontes de financiamento no mercado 

financeiro, tendo em vista que as receitas provindas da prestação dos serviços não são 

suficientes para cobrir os déficits no fluxo de caixa do projeto, com ênfase para os 6 primeiros 

anos. 

Os valores encontrados no fluxo de caixa e na demonstração do resultado do exercício 

do projeto estudado apontam para a existência da viabilidade econômica financeira da 

prestação dos serviços de saneamento básico na área urbana do município de Bombinhas-SC, 

considerando as receitas estimadas para o período de 35 anos, comparadas com os custos 

operacionais, despesas administrativas e investimentos, etc. 
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O cálculo dos indicadores TIR, VPL e Payback evidenciou que o retorno financeiro 

esperado para o projeto é considerado atrativo e viabiliza a prestação dos serviços de 

saneamento básico, no que tange ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, por meio 

de uma possível concessão, na área urbana do município de Bombinhas. 

A análise da viabilidade econômico-financeira não deve ser o único pilar a ser 

estudado e estruturado para a tomada de decisão da prestação dos serviços de saneamento. 

Devem ser realizados estudos do âmbito ambiental, social, político, legal, dentre outros, que 

auxiliem e norteiem a seleção das várias alternativas para a execução dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, considerados essenciais e de extrema 

importância para a garantia da salubridade e bem-estar tanto das pessoas quanto do ambiente. 
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