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ACESSIBILIDADE ECONÔMICA DAS FAMÍLIAS COM A 

CONCESSÃO REGIONALIZADA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO RIO DE JANEIRO 

INTRODUÇÃO 

O cenário nacional de saneamento básico passou, nos últimos anos, por 
grandes transformações institucionais, econômicas e políticas, com implicações 
importantes no Estado do Rio de Janeiro. A ampliação da participação privada 
no setor é uma das mudanças mais evidentes desse processo. A abertura do 
mercado de abastecimento de água tem ocorrido, sobretudo, com a redução da 
participação das Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESB) que, 
desde a década de 1970, são o principal prestador desse serviço no país. 

A promulgação da Lei nº 14.026/2020 que alterou a Lei nº 11.445/2007, 
na qual são estabelecidas as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 
trouxe impedimentos para a manutenção e para a renovação dos contratos de 
programa, instrumento que efetivava sem a necessidade de licitação prévia a 
gestão associada entre titulares e prestadores públicos estaduais. Além disso, 
a dificuldade das companhias estaduais em contraírem dívidas e realizarem 
investimentos, devido à grave crise fiscal enfrentada por diversos estados, bem 
como a possibilidade de aporte de recursos nos caixas estaduais com a venda 
de ativos, tornou o contexto muito favorável para o desmonte das companhias 
estaduais e entrada da iniciativa privada no setor. 

De acordo com relatório das Nações Unidas sobre direitos humanos à 
água potável e ao esgotamento sanitário (ONU, 2020), a prestação de serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário por entes privados conduz 
a um conjunto de riscos aos direitos humanos, devido à combinação de três 
fatores: (i) maximização do lucro; (ii) monopólio natural dos serviços; e (iii) 
desequilíbrio de poder. Os riscos identificados incluem a deterioração dos 
serviços, a inacessibilidade econômica, a negligência com a sustentabilidade, a 
falta de responsabilização e a desigualdade. 

Em relação ao primeiro fator, o relatório aponta que os prestadores 
privados, buscando a realização do lucro, visam extrair o máximo de ganhos da 
prestação, seja reduzindo custos, seja aumentando receitas, ou ambos. Os 
custos podem ser reduzidos por meio de ganhos de eficiência e a expansão 
dos serviços pode significar maiores receitas sem necessariamente aumentar 
os preços ou excluir as pessoas que vivem na pobreza. No entanto, nem 
sempre isso ocorre. Para aumentar suas receitas, os prestadores privados 
podem exercer pressão sobre autoridades públicas para revisar as tarifas, 
aumentar ou criar novas tarifas de conexão aos serviços ou autorizar novas 
fontes de ganhos, muitas vezes por meio de serviços não solicitados (Guasch 
et al., 2009). Desse modo, a maximização da receita traz preocupações com a 
acessibilidade econômica dos usuários. 

Nesse sentido, Werner et al. (2021) elencam fragilidades das propostas 
de privatização que estão sendo feitas para o setor de saneamento no Brasil: 
(i) usuários podem vir a pagar por água e esgoto em regiões onde ainda não é 
fornecido o serviço de esgotamento sanitário, e a negativa de pagamento pode 



2 
 

levar ao corte do abastecimento de água; (ii) usuários de baixa renda que não 
têm condições de pagar pelos serviços de abastecimento de água podem ter o 
serviço cortado até quitar a dívida; (iii) empresas privadas desinteressadas pela 
prestação do serviço em regiões de baixa renda pode ampliar a desigualdade, 
e (iv) as diversas possibilidades de revisão de contrato, que podem implicar em 
não cumprimento das metas estabelecidas na concessão, e no aumento das 
tarifas aos usuários. 

O déficit de acesso ao saneamento no Brasil se concentra justamente na 
população mais pobre, com baixa capacidade de pagamento de tarifas, que 
residem em áreas com alta demanda por investimentos para viabilizar o 
acesso. A contradição entre a lógica do lucro e o atendimento à população de 
baixa renda se torna, portanto, mais um desafio a ser superado para garantir 
modicidade tarifária e, por conseguinte, acessibilidade econômica das famílias 
aos serviços. 

Cabe ressaltar ainda a perda de renda da população fluminense na crise 
econômica atual. Com a pandemia, a vulnerabilidade de trabalhadores formais 
e informais impedidos de exercer suas atividades, aumentou. Essa situação, 
parcialmente mitigada pelos auxílios governamentais, se agravou com o fim 
desse programa. Diante do corte do auxílio emergencial pela metade, em 
novembro de 2020, foi constatado que o número de pessoas vivendo abaixo da 
linha da pobreza no Grande Rio saltou de 4,96% para 8,27%, de acordo com 
pesquisa da FGV Social (REGUEIRA, 2021). Estudo realizado por Salata e 
Ribeiro (2021) sobre a variação da média móvel de rendimento dos 40% mais 
pobres entre o 1º trimestre de 2020 e 1º trimestre de 2021 mostra que dentre 
as RMs Brasileiras a RM do Rio de Janeiro apresentou a maior queda no 
rendimento médio da população mais pobre, registrando um decréscimo de 
50,6%. 

Esse trabalho tem por objetivo identificar as perspectivas de acesso aos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário tendo em vista a 
concessão regionalizada realizada no Estado do RJ. Para tanto, foi analisado 
um dos blocos da concessão, o Bloco 04, e verificado se os novos contratos 
atendem à demanda de tarifa social1 da população de baixa renda dos 
municípios integrantes do referido bloco. 

Esse texto está organizado em quatro partes. A primeira trata da 
construção do modelo de concessão regionalizada proposto pelo BNDES para 
o RJ. Nessa parte são expostos os antecedentes da prestação do serviço pela 
companhia estadual e os resultados dos leilões dos blocos de municípios que 
compuseram a regionalização. Em seguida apresenta-se uma caracterização 
da população mais pobre dos municípios integrantes do Bloco 04, a partir dos 
dados do Censo do IBGE (2010) e dos cadastros federais para inclusão de 
famílias em programas sociais. Na terceira parte, é avaliada a acessibilidade 
econômica das famílias e o alcance atual da tarifa social. Por fim, é feita uma 
discussão sobre os aspectos tarifários dos novos contratos de concessão e a 
garantia do acesso da população mais vulnerável. 

                                                           
1 A tarifa social é um mecanismo tarifário específico que visa equacionar o acesso aos serviços 
das famílias mais pobres através da redução parcial ou isenção completa da conta de água. 
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1. CONCESSÃO REGIONALIZADA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO RJ 

1.1. ANTECEDENTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A concessão regionalizada da prestação dos serviços de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário no RJ abarca, inicialmente, o conjunto de 
municípios atendidos pela Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de 
Janeiro (CEDAE). Em 2019, a CEDAE atendia 64 dos 92 municípios do RJ com 
os serviços de abastecimento de água e, destes, 15 também eram atendidos 
com os serviços de esgotamento sanitário (Figura 1). 

 
Figura 1. Municípios atendidos pela CEDAE no RJ. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados do SNIS (2019). 

Para compreender a atuação da CEDAE no RJ é necessário recuperar a 
sua história. Até 1975, o município do Rio de Janeiro era o Estado da 
Guanabara. Este estado possuía uma companhia pública para abastecimento 
de água, a CEDAG e uma companhia para esgotamento sanitário a ESAG. Em 
1975, ocorre a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, a criação 
do município do Rio de Janeiro e a estrutura de gestão dos serviços passa por 
uma grande transformação. No mesmo ano, cria-se a CEDAE, empresa pública 
responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
no novo estado. A nova empresa teve origem na incorporação das três antigas 
empresas: a CEDAG, a ESAG e a SANERJ, que atendia o antigo Estado do 
Rio de Janeiro. 

As empresas tinham características muito diferentes. Segundo Marques 
(1999), a CEDAG apresentava melhores condições econômicas e financeiras, 
contava com um quadro de pessoal bem pago e treinado, que operava a 
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empresa com padrões técnicos conservadores e com grande insulamento. A 
SANERJ, ao contrário, não apresentava uma situação financeira sólida, sofria 
grande ingerência política por parte do gabinete do governador, que utilizava a 
operação dos sistemas do interior como moeda na negociação política com os 
prefeitos e não contava com quadro técnico tão bem treinado e capacitado. A 
ESAG apresentava uma situação intermediária, mais próxima da CEDAG. O 
processo de fusão foi realizado sob forte comando da CEDAG (MARQUES, 
1999). 

Essa conformação trouxe reflexos na administração da empresa até os 
dias atuais. Ela possui atuação expressiva na capital e muitas deficiências no 
atendimento dos municípios do interior. A população do município do Rio de 
Janeiro corresponde a 50% do total atendida por abastecimento de água e a 
80% daquela atendida com esgotamento sanitário pela CEDAE. No entanto, é 
na capital fluminense que se concentra 85% do faturamento da empresa (SNIS, 
2019). 

1.2. MODELAGEM DE CONCESSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 
PROPOSTA PELO BNDES 

A modelagem da concessão regionalizada da prestação dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário do RJ partiu de uma proposta 
inicial do BNDES. A partir de 2016, a ampliação da participação privada em 
serviços e equipamentos públicos passou a ser uma pauta prioritária da 
instituição, com projetos de concessão e privatização sendo estruturados, o 
que coadunava com as alterações legais e constitucionais que visavam ampliar 
a participação privada no setor de saneamento básico (Werner et al, 2021). 

Com o estabelecimento do Programa de Parcerias para Investimentos 
(PPI) do Governo Federal, criado pela Lei nº 13.334/2016, com a finalidade de 
ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio 
de contratos de parcerias e outras medidas de desestatização, o BNDES se 
tornou condutor de processos de concessão e outras formas de desestatização 
de ativos. A primeira fase do programa priorizou o setor de saneamento sob a 
justificativa do déficit do país na prestação do serviço. O PPI foi iniciado com o 
lançamento do edital para pré-qualificação de consultores que participaram da 
licitação dos estudos técnicos dos projetos em cada estado para estruturar a 
forma de participação privada. Os estudos deveriam apontar os modelos de 
parceria privada potencialmente viáveis em cada estado, como concessões, 
subconcessões, PPPs e privatização. Em seguida, com o apoio do BNDES, o 
estado selecionaria o modelo a ser detalhado para a realização da futura 
licitação (BRITTO, 2018). Ao todo, 18 governadores formalizaram o interesse 
em aderir ao programa de desestatização proposto para o setor. 

A crise financeira enfrentada por diversos estados foi um instrumento de 
pressão do governo federal para induzir adesões ao programa de PPI. O Plano 
de recuperação fiscal para os estados - Lei Complementar nº 159/2017 - previa 
a privatização de ativos estaduais como contrapartida para o recebimento de 
ajuda financeira da União. Esse arranjo evidenciou que o Governo Federal 
possuía uma agenda específica para o saneamento no Brasil: a privatização 
das companhias estaduais. 
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Em 20 de fevereiro de 2017, a Assembleia Legislativa do RJ aprovou o 
projeto de lei enviado pelo Executivo para autorizar a venda de ações da 
CEDAE como contrapartida para viabilizar um empréstimo de R$3,5 bilhões do 
governo federal ao estado. O acordo firmado que permitiu a renegociação da 
dívida estadual exigiu como contrapartida a transferência dos ativos da CEDAE 
para a União, com o compromisso de privatizá-la em até dois anos. 

No entanto, a proposta de desmonte das companhias estaduais resvalou 
no grave prejuízo que a possibilidade do fim do subsídio cruzado poderia trazer 
para os municípios menores e deficitários. Para contornar esse efeito, foram 
previstas novas formas de associação entre os municípios. De acordo com o 
artigo 3º da Lei 11.445/2007, alterado pela Lei 14.026/2020, a prestação 
regionalizada pode ser estruturada em três modalidades: 

a) Região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião: unidade 
instituída pelos Estados mediante lei complementar, composta de 
agrupamento de Municípios limítrofes e instituída nos termos do Estatuto 
da Metrópole); 

b) Unidade regional de saneamento básico: unidade instituída pelos 
Estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de 
municípios não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente 
às exigências de higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade 
econômica e técnica aos Municípios menos favorecidos; 

c) Bloco de referência: agrupamento de municípios não necessariamente 
limítrofes, estabelecido pela União e formalmente criado por meio de 
gestão associada voluntária dos titulares; 

Ressalta-se que a participação é compulsória para cidades integrantes 
de regiões metropolitanas, cuja aprovação da concessão se dá no âmbito da 
gestão metropolitana. Todavia, para os demais municípios, a adesão deve ser 
voluntária. No Estado do Rio de Janeiro, foi feita consulta para confirmação de 
interesse dos municípios não integrantes da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro (RMRJ)2 na adesão ao modelo. Os integrantes da RMRJ cujos 
contratos com a CEDAE estavam vigentes foram impelidos a participar, tendo 
em vista a aprovação do projeto de concessão pelo Conselho Deliberativo do 
Instituto Rio Metrópole (IRM), órgão executivo da RMRJ. Inicialmente, 29 dos 
64 municípios da proposta original, não aderiram ao modelo proposto. 

No arranjo concebido ao final da primeira consulta de adesões, o Estado 
do RJ foi dividido em quatro blocos de concessão compostos, ao todo, por 35 
municípios. A cidade do Rio de Janeiro foi segmentada a partir de suas Áreas 
de Planejamento3 ( 

Figura 2). A CEDAE manteve a responsabilidade da produção de água 
dos grandes sistemas e os demais serviços – distribuição de água e coleta e 

                                                           
2 De acordo com a Lei Complementar nº 184/2018, 22 municípios compõem a RMRJ: Rio de 

Janeiro, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, 
Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, 
Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá 
3 Conforme Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município, aprovado pela 

Lei Complementar nº 111/2011), o Rio de Janeiro é dividido em 5 Áreas de Planejamento (AP), 
estabelecidas pela divisão do território municipal a partir de critérios de compartimentação 
ambiental, de características histórico-geográficas e de uso e ocupação do solo. 
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tratamento do esgoto sanitário - foram oferecidos para a iniciativa privada por 
um prazo de 35 anos. 

 
Figura 2. Divisão da cidade do Rio de Janeiro na concessão regionalizada. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de dados do IPP (2021) 

O Bloco 01 foi composto por 18 municípios, situados no Norte, Noroeste 
e na Região Serrana fluminense, mais os do Leste Metropolitano e os bairros 
da AP2.1, que corresponde à Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. O Bloco 
02 foi composto por dois municípios da Região Centro-Sul - Paty do Alferes e 
Miguel Pereira – e os bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Cidade de 
Deus, que correspondem a AP 4. O Bloco 03, nessa primeira modelagem, foi 
formado por 6 municípios da Região do Médio Paraíba e a AP5, que abrange 
os bairros da Zona Oeste. O Bloco 04 integra oito municípios da Baixada 
Fluminense e as Áreas de Planejamento 1, 2.2 e 3 do Rio de Janeiro, que 
correspondem ao Centro, Zona Norte e ao bairro da Tijuca. 

A distribuição dos municípios e áreas de planejamento pelos blocos de 
concessão é apresentada na Figura 3. 
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Figura 3. Blocos da concessão regionalizada do abastecimento de água no RJ. 

Fonte: Valor Econômico (2021). Disponível em: 
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/04/28/leilao-da-cedae-recebe-proposta-de-

quatro-consorcios.ghtml 

Em 30/04/2021, foi realizado o leilão para a concessão da prestação 
regionalizada dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento 
sanitário e dos serviços complementares dos municípios do Estado do RJ, 
tendo sido arrematados três dos quatro blocos. O Bloco 1 foi arrematado pelo 
consórcio Aegea por R$ 8,2 bilhões, 103,13% a mais que o mínimo exigido em 
edital. O Bloco 2 foi arrematado pelo consórcio Iguá, que ofereceu o maior 
lance por ele, de R$ 7,286 bilhões - um ágio de 129,68% sobre a outorga 
mínima exigida. O Bloco 4 foi o terceiro a ser vendido. Foi arrematado pelo 
Grupo Aegea pelo valor de R$ 7,203 bilhões, o que representa um ágio de 
187,75% ao mínimo que era exigido em edital. Por fim, o Bloco 3, aquele com 
menor valor de outorga mínima, não foi arrematado. 

Após o leilão, nova consulta foi realizada e mais municípios aderiram ao 
modelo de concessão, tendo sido então integrados ao Bloco 03. Além de Piraí, 
Rio Claro, Itaguaí, Paracambi, Seropédica e Pinheiral, passaram a integrar o 
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bloco os municípios de Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Carapebus, 
Carmo4, Itaperuna, Macuco, Natividade, Rio das Ostras, São Fidélis, São José 
de Ubá, Trajano de Morais e Vassouras (Figura 4). 

 

Figura 4. Bloco 03 da concessão regionalizada do abastecimento de água no RJ. 

Fonte: BNDES (2021) 

Decidiram ficar de fora da concessão regionalizada os municípios de Angra 
dos Reis, Barra do Piraí, Cardoso Moreira, Engenheiro Paulo de Frontin, Italva, 
Laje do Muriaé, Macaé, Mangaratiba, Paraíba do Sul, Porciúncula, Quissamã, 
Santa Maria Madalena, São João da Barra, Sapucaia, Sumidouro, Teresópolis, 
Valença e Varre-Sai. O novo leilão está previsto para 29/12/2021, com outorga 
mínima de 1,16 bilhão. 

O arranjo final evidencia que o equilíbrio econômico-financeiro dos blocos 
foi priorizado em detrimento dos sistemas integrados de abastecimento de 
água ou mesmo de arranjos regionais anteriores. A divisão da cidade do Rio de 
Janeiro em diversos blocos, embora seja integralmente atendida pelo Sistema 
Guandu-Lajes-Acari5 é o exemplo mais emblemático. Municípios situados na 
mesma região administrativa e contíguos também foram alocados em blocos 
distintos, caso de Miracema (Bloco 01), São José do Ubá e Itaperuna (Bloco 
03), no Noroeste Fluminense. 

  

                                                           
4 Cabe ressalvar que o município de Carmo não consta dentre os 64 atendidos pela CEDAE 

informados no SNIS (2019). 
5 De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), os municípios de Belford Roxo, 

Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Paracambi, 
Rio de Janeiro, São João de Meriti e Seropédica são atendidos pelo Sistema de abastecimento 
integrado Guandu-Lajes-Acari. 
Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/ar-agua-e-solo/seguranca-hidrica/sistemas-de-
abastecimento/guandu-lajes-acari/ 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO BLOCO 4 DA CONCESSÃO 

O Bloco 04 da concessão regionalizada da prestação do serviço de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário do RJ está totalmente inserido 
na RMRJ. Ele é composto, além de uma parte do território da capital, por 
municípios da Baixada Fluminense, cuja origem se deu pelo desmembramento 
do território de Nova Iguaçu, a partir da década de 1940 (Simões, 2006). Os 
municípios que compõem a Baixada Fluminense e suas respectivas datas de 
emancipação são exibidos na Tabela 1. 

Tabela 1. Emancipações do município de Nova Iguaçu. 

Município Ano de emancipação 

Duque de Caxias 1943 

São João de Meriti 1947 

Nilópolis 1947 

Belford Roxo 1990 

Queimados 1991 

Japeri 1991 

Mesquita 1999 

Fonte: Simões (2006) 

O processo de ocupação da Baixada Fluminense está intimamente 
ligado a dinâmica urbana da cidade do Rio de Janeiro. No início do século XX, 
durante a administração municipal de Pereira Passos (1902-1906) e a 
presidência de Rodrigues Alves (1902-1906), a cidade do Rio de Janeiro passa 
por uma reforma urbana que acelerou a sua segregação. Como alguns autores 
apontam, é nesse período que se consolidam as tendências de urbanização do 
Rio de Janeiro (ABREU, 2008; LAGO, 2015; RIBEIRO, 2015). 

Um dos principais marcos da intervenção sobre a cidade foi a demolição 
da maior parte das habitações coletivas (cortiços e casas e cômodos) do 
Centro, até então única opção para famílias com menores rendimentos que não 
podiam arcar com os altos custos do transporte. Essas ações ficaram 
conhecidas como “Bota-Abaixo”, expressão também utilizada como alcunha do 
então prefeito. Com o fim da moradia acessível aos trabalhadores com 
menores rendimentos, estes acabaram por buscar moradias nos morros, dando 
início a formação das favelas, ou nos bairros adjacentes ao Centro, onde a 
fiscalização era menos rigorosa. Ocorre também um aumento da densidade de 
ocupação dos cortiços (RIBEIRO, 2015). Quem possuía condições de arcar 
com gastos diários com transporte, restava ainda a opção de deslocar-se para 
as freguesias suburbanas – já alcançadas pelo transporte ferroviário e que 
começavam a perder a função rural. Dessa maneira, ocorreu o progressivo 
deslocamento dos trabalhadores das áreas centrais, primeiramente para os 
subúrbios da Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) mais próximos ao 
Centro e, gradativamente, na medida em que as terras disponíveis começaram 
a se tornar escassas e mais valorizadas, alcançou a Baixada Fluminense  
(LAGO, 2015). 

Um levantamento da incorporação dos municípios da Baixada 
Fluminense ao tecido urbano carioca é apresentado por Simões (2006), que 
indica que três fatores são fundamentais para o entendimento do processo: (i) 
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a disponibilidade de terras; (ii) a existência de transporte público; e (iii) a 
autoconstrução. Lago (2015) aponta que as obras de saneamento e drenagem 
executadas na Baixada Fluminense nesse período abriram novas fronteiras 
para a expansão imobiliária e promoveram o surgimento de um novo padrão de 
produção do espaço construído urbano, os “loteamentos periféricos”. Todavia, 
ao longo das décadas seguintes, o crescimento demográfico dessas áreas 
periféricas não foi acompanhado de investimentos públicos em infraestrutura 
urbana, o que conjugado à autoconstrução da moradia, concorreu para a 
deterioração das condições de vida da população da região (LAGO, 2015). 

Embora a cidade do Rio de Janeiro também apresente bairros/regiões 
com características típicas de periferias, é marcante na desigualdade social na 
cidade o número de pessoas vivendo em favelas. Dados do Censo do IBGE de 
2010 mostram que o Rio de Janeiro é a cidade brasileira com o maior 
percentual de sua população vivendo em favelas, 22,84%, o que corresponde a 
quase 1,4 milhão de pessoas e cerca de 420.000 domicílios. As favelas do Rio 
de Janeiro se caracterizam também por terem a maior densidade demográfica 
dentre todos os municípios da sua região metropolitana (257 hab./ha) e uma 
alta taxa de verticalização: 24% dos domicílios com três pavimentos ou mais, 
59% com dois pavimentos, e 17% com apenas um pavimento (Ximenes & 
Jaenisch, 2019). 

A distribuição das favelas pelo território da cidade não é homogênea. A 
Área de Planejamento 1 (AP1) que corresponde aos bairros da área central, 
incluída a região portuária, possui pouco mais de um terço de sua população 
vivendo em favelas. A Área de Planejamento 2 (AP2) corresponde aos bairros 
da faixa litorânea da zona sul e da região da Tijuca. Suas favelas em geral 
estão localizadas em enclaves dispostos nas encostas dos maciços que 
circundam a região, como a Rocinha. A Área de Planejamento 3 (AP3) 
corresponde aos bairros majoritariamente residenciais de classe média da zona 
norte ou do subúrbio, que cresceram e se consolidaram ao longo das linhas de 
trem que cruzam a região e é onde estão localizados alguns dos maiores 
complexos de favelas da cidade: Maré, Alemão, Jacarezinho, Manguinhos e 
Acari. A AP3 concentra quase metade da população moradora em favela do 
Rio de Janeiro (45%). A Área de Planejamento 4 (AP4) corresponde as regiões 
da Barra da Tijuca e da Baixada de Jacarepaguá. A Área de Planejamento 5 
(AP5) corresponde aos bairros da zona oeste da cidade; possui 27% de sua 
população residindo em favelas (Ximenes e Jaenisch, 2019). 

Os dados referentes à população das favelas da cidade do Rio de 
Janeiro podem ser vistos na Tabela 2. 

Tabela 2. Favelas por área de planejamento na cidade do Rio de Janeiro. 

Área de 
Planejamento 

População 
residente em 

favelas em 2010 

% da população 
residente em 

favelas da cidade 

% em relação a 
população da AP 

AP1 103.296 7.0% 34,7% 
AP2 174.149 12.0% 17,3% 
AP3 654.755 45.0% 27,3% 
AP4 236.834 16.0% 26,0% 
AP5 274.739 19.0% 16,1% 
Total 1.443.773 100% 22,84% 

Fonte: Ximenes e Jaenisch (2019), com base em IPP (2012). 
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Destaca-se que juntas, as Áreas de Planejamento 1 e 3, que compõem o 
Bloco 04 da concessão regionalizada englobam mais da metade da população 
residente em favelas no Rio de Janeiro. Ressalva-se que as favelas da AP2 
não foram contabilizadas nessa análise, pois algumas delas integram a AP 2.1 
que está em outro bloco de concessão. 

Os domicílios situados na área do Bloco 4 foram caracterizados a partir 
do Censo do IBGE de 2010. A distribuição dos domicílios nos municípios por 
rendimento domiciliar per capita6 é visualizada no Gráfico 1. Ressalva-se que a 
coluna referente ao Rio de Janeiro corresponde à parcela do município que 
engloba os setores censitários correspondentes às AP 1, 2.2 e 3. 

Gráfico 1. Rendimento domiciliar per capita dos municípios integrantes do Bloco 
04 da concessão regionalizada. 

 

Fonte: IBGE (2010) 

Verifica-se que 25% das residências do Bloco 04 da concessão vivem 
com renda domiciliar per capita de até ½ salário mínimo. Os municípios do Rio 
de Janeiro e Nilópolis são os que apresentaram menor percentual nessa faixa 
de renda, com 18,41% e 21,70%, respectivamente. Do mesmo modo, observa-
se que cerca de 50% dos domicílios vivem com renda domiciliar per capita de 

                                                           
6 Segundo o IBGE, o rendimento domiciliar per capita representa o resultado da soma da renda 
recebida por cada morador, dividido pelo total de moradores do domicílio. 
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até 1 salário mínimo e que 20% das famílias vivem com renda superior a 2 
salários. Novamente, o Rio de Janeiro se destaca, com 30% dos domicílios nas 
faixas de maior renda. 

Outra forma de caracterizar o rendimento dessas famílias, sobretudo as 
mais pobres, é através do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). 
Regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, o CadÚnico é 
um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias 
brasileiras de baixa renda, utilizado para seleção de beneficiários e integração 
de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse 
público. São consideradas famílias de baixa renda aquelas: (i) com renda 
familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; ou (ii) que possuam 
renda familiar mensal de até três salários mínimos; ou seja, cuja soma dos 
rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família, não alcançam 
três salários mínimos. 

Dentre os programas sociais do Governo Federal destaca-se o Bolsa 
Família, cuja população alvo são as famílias em situação de pobreza ou 
extrema pobreza. As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda 
mensal de até R$ 89,00 por pessoa. As famílias pobres são aquelas que têm 
renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por pessoa. As famílias pobres 
participam do programa, desde que tenham em sua composição gestantes e 
crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos. 

A partir dos dados extraídos do sistema de Consulta, Seleção e Extração 
de Informações do CadÚnico – CECAD (2021) verificou-se que, em setembro 
de 2021, aproximadamente 485 mil famílias estavam inscritas no CadÚnico nos 
municípios da Baixada Fluminense integrantes do Bloco 04 da concessão 
regionalizada. Destas, cerca de 250 mil possuíam renda de até ½ salário 
mínimo, estavam com o cadastro atualizado7 e eram beneficiárias do Programa 
Bolsa Família. Na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 600 mil famílias estavam 
cadastradas no CadÚnico, das quais metade era beneficiária do Bolsa Família 
(Tabela 3). 

  

                                                           
7 O governo federal recomenda que seja efetuada uma atualização sempre que houver alguma 

alteração nos dados informados no momento do cadastro, como: (i) composição familiar, por 
nascimento, morte ou saída de alguém da casa; (ii) endereço; (iii) renda; (iv) documentação do 
responsável familiar, ou (v) mudança de escola das crianças e adolescentes. 
Caso a situação do cadastro não tenha se alterado, a família deve atualizar obrigatoriamente 
seus dados a cada dois anos. O governo realiza uma revisão cadastral todos os anos e se as 
informações não forem atualizadas em um prazo de 4 anos, o registro poderá ser excluído do 
sistema. 
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Tabela 3. Famílias cadastradas no CadÚnico e beneficiárias do Programa Bolsa 

Família, nos municípios integrantes do Bloco 04 da concessão regionalizada. 

Município 
Inseridas 

no 
CadÚnico 

Com 
cadastro 

atualizado 

Renda até 
1/2 SM 

Renda até 
1/2 SM e 
cadastro 

atualizado 

Beneficiárias 
do BF 

Belford Roxo 88.039 52.229 72.688 43.617 46.846 

Duque de Caxias 116.757 74.584 94.139 60.477 62.088 

Japeri 17.415 9.215 14.525 7.696 11.012 

Mesquita 26.392 17.260 20.867 13.900 13.045 

Nilópolis 17.940 10.279 13.831 8.153 8.683 

Nova Iguaçu 151.558 103.716 125.398 87.282 76.025 

Queimados 24.896 14.745 20.260 12.241 12.799 

São João de Meriti 42.651 23.710 31.825 17.484 21.196 

∑ Baixada 
Fluminense 

485.648 305.738 393.533 250.850 251.694 

Rio de Janeiro (a) 603.296 308.734 472.872 249.419 303.654 

TOTAL 1.088.944 614.472 866.405 500.269 555.348 
NOTA: (a) os dados do município do Rio de Janeiro foram apresentados na íntegra, pois não foi possível 
identificar a distribuição das famílias inscritas por AP e, por conseguinte, a parcial correspondente ao Lote 
4 da concessão regionalizada. 

Fonte: CECAD (2021) 

Os dados mostram que entre 30 a 50% das famílias estão inscritas no 
CadÚnico, sendo Nova Iguaçu e Queimados, com 48 e 47%, respectivamente, 
os municípios com maiores percentuais. Apenas o Rio de Janeiro e São João 
de Meriti possuem menos de 30% da população inscrita no CadÚnico. Metade 
das famílias cadastradas no CadÚnico são contempladas pelo Bolsa Família, 
logo em torno de 20% do total da população dos municípios são beneficiárias 
do Programa. Verifica-se que Japeri, com 28%, é o município com o maior 
percentual de beneficiários, enquanto Nilópolis, São de Meriti e o Rio de 
Janeiro, com 15%, 12% e 11%, respectivamente, são os que possuem 
menores percentuais (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Percentual das famílias inscritas no CadÚnico e no Programa Bolsa 
Família, em relação ao total de famílias, por município. 

 

Fonte: CECAD (2021) 

É importante destacar que além dos dados de rendimento monetário, o 
CadÚnico identifica outras características das famílias de baixa renda, tais 
como composição familiar, qualificação escolar e profissional dos membros, 
despesas familiares, características da moradia, entre outros. Assim, é possível 
vislumbrar várias dimensões de pobreza a que estas famílias estão submetidas 
e identificar as famílias mais vulneráveis a serem priorizadas nas políticas 
sociais. 

3. ACESSIBILIDADE ECONÔMICA DAS FAMÍLIAS MAIS POBRES: A 
TARIFA SOCIAL NO RJ 

No Estado do RJ, o acesso dos usuários de baixa renda aos serviços de 
abastecimento de água é equacionado com a previsão de uma tarifa social 
para residentes em áreas de interesse social atendidos pela companhia 
estadual. A tarifa social, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 25.438/99, 
estabelece uma cota mínima mensal de água de 6m³ para os usuários que 
residem em: (i) favelas, (ii) imóveis de conjunto habitacional construídos pelo 
Sistema Financeiro de Habitação, para população com renda familiar de até 5 
salários mínimos, e dos conjuntos do Programa Minha Casa Minha Vida, 
grupos de até 3 salários; (iii) habitação popular destinada a famílias de baixa 
renda em terrenos cedidos por órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais; (iv) residências de até 50m², situados em loteamentos irregulares, 
posse, periferia de favelas e áreas de risco com impossibilidade de vistoria 
para apuração da área construída. Como para os demais usuários a cota 
mínima é de 15 m³ mensais, a tarifa social possibilita que famílias cujo 
consumo de água se mantêm dentro do volume estipulado para a primeira faixa 
de consumo, paguem uma tarifa mínima menor. 
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É importante reiterar que o Decreto Estadual nº 25.438/99 incide apenas 
nos municípios atendidos pela CEDAE. Os critérios de elegibilidade à tarifa 
social, ou até mesmo a existência do benefício, podem ser diferentes nos 
municípios cuja prestação é feita diretamente pelo titular dos serviços ou 
através de concessões a empresas privadas. Nesse último caso, a previsão da 
tarifa social e de seus critérios são estipuladas nos respectivos contratos de 
concessão ou definidas posteriormente pelo ente regulador. 

Em resposta à solicitação feita à Ouvidoria, a CEDAE informou o número 
de economias8 ativas domiciliares e aquelas contempladas com a tarifa social 
nos municípios integrantes do bloco 04 da concessão regionalizada (Tabela 4). 
A tarifa social é dividida em duas categorias: baixa renda e conjunto 
habitacional. Verificou-se que nos municípios da Baixada Fluminense, 
conjuntamente, 7,95% das economias ativas são enquadradas na tarifa social. 
No município do Rio de Janeiro foi identificado percentual similar, de 8,47%. 

Tabela 4. Economias ativas com a tarifa social, por município. 

Município 
Domiciliar 

comum 
Baixa 
renda 

Conjunto 
habitacional 

TOTAL 
% tarifa 

social/total 

Belford Roxo 74.898 468 10.864 86.230 13,14% 

Duque de Caxias 142.491 3.853 9.391 155.735 8,50% 

Japeri 10.141 - 800 10.941 7,31% 

Mesquita 33.666 3 319 33.988 0,95% 

Nilópolis 47.790 82 - 47.872 0,17% 

Nova Iguaçu 150.056 35 18.575 168.666 11,03% 

Queimados 24.383 765 3.954 29.102 16,22% 

São João de Meriti 109.914 306 1.801 112.021 1,88% 

∑ Baixada 
Fluminense 

593.339 5.512 45.704 644.555 7,95% 

Rio de Janeiro (a) 2.147.493 40.518 158.147 
2.346.15

8 
8,47% 

TOTAL 2.740.832 46.030 203.851 
2.990.71

3 
8,36% 

NOTA: (a) os dados do município do Rio de Janeiro foram apresentados na íntegra, pois não foi possível 
identificar a distribuição das economias por AP e, por conseguinte, a parcial correspondente ao Lote 4 da 
concessão. 

Fonte: CEDAE (2020) 

Os municípios de Queimados, Belford Roxo e Nova Iguaçu, com 16%, 
13% e 11%, respectivamente, apresentaram os maiores percentuais, com 
destaque para a concentração dos beneficiários em conjuntos habitacionais. 
Em Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti, menos de 2% das economias 
contam como o benefício. Considerando o percentual da população inscrita no 
Programa Bolsa Família, exposto no Gráfico 2, observa-se que em nenhum dos 
municípios a tarifa social alcança plenamente a população mais pobre. 

Os dados da CEDAE evidenciam também a discrepância entre o número 
de economias ativas e o número total de domicílios nos municípios da Baixada 
                                                           
8 A economia de água representa a subdivisão de um prédio ou um loteamento, com 
ocupações comprovadamente independentes entre si, que utilizam uma única instalação de 
abastecimento interligada à rede pública de distribuição. Logo, em um prédio, as economias 
correspondem ao número de apartamentos; nas construções horizontais, cada casa representa 
uma economia. 
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Fluminense (Gráfico 3). Apenas no município do Rio de Janeiro essa diferença 
não é tão marcante. O índice de atendimento com o sistema de abastecimento 
de água gira em torno de 80-95%, à exceção de Belford Roxo e Japeri, ambos 
com cerca de 70% da população atendida (SNIS, 2019). No entanto, o número 
de economias ativas, que contam com número de matricula e são faturadas 
pela companhia, giram em torno de 60-75%, à exceção de Japeri com menos 
de 40% de economias ativas e Nilópolis, que possui mais de 90%. 

Gráfico 3. Relação entre o número de economias ativas e o número de 
domicílios na Baixada Fluminense. 

  

É preciso ressalvar que essa análise foi realizada com os dados de 
domicílios do Censo de 2010 (IBGE, 2010), em comparação à população 
atendida em 2019 (SNIS, 2019) e ao número de economias ativas de 2020 
(CEDAE, 2020). Provavelmente, o número de domicílios está defasado, visto 
que o número atual deve ser superior ao indicado. Portanto, estima-se que o 
número de economias que não constam no cadastro de clientes da CEDAE 
seja ainda maior. Uma possível explicação para essa diferença reside na 
existência de economias factíveis ou inativas9, decorrentes da não ligação e do 

                                                           
9 Uma economia factível é aquela não conectada à rede de distribuição, embora esteja situada 
em logradouro provido de rede de distribuição de água. Já a economia inativa é aquela onde 
houve a suspensão dos serviços de abastecimento. Em ambas não ocorre a emissão de 
contas. 
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cancelamento de matrículas por inadimplência, fraude ou suprimidas a pedido 
dos próprios usuários. 

Tendo em vista que o abastecimento de água corresponde a um serviço 
essencial, os domicílios situados em locais onde existe o sistema público, mas 
que não estão conectados, podem estar fazendo uso irregular da rede 
existente (‘gato’) ou sendo atendidos por sistemas alternativos. Em ambos os 
casos, há um risco sanitário envolvido, seja pela precarização da integridade 
da instalação, seja pelo desconhecimento da qualidade da água consumida. A 
desconexão - involuntária ou voluntária – do serviço pode ser decorrente da 
incapacidade de pagamento. Segundo a Defensoria Pública - RJ, há usuários 
aptos à tarifa social que não são contemplados, embora tenham demandado 
judicialmente. Há uma série de requisitos burocráticos que os usuários devem 
atender para o pleito do benefício e nem sempre eles conseguem cumpri-los 
(ALERJ, 2020). 

4. ASPECTOS TARIFÁRIOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

Dentre os documentos da licitação para a concessão regionalizada dos 
serviços, constam a minuta do contrato de concessão – a ser preenchido com 
as informações de cada um dos municípios integrantes do bloco - e mais 15 
anexos, conforme Tabela 5. 

Tabela 5. Anexos do contrato de concessão regionalizada. 

Nº Anexo Descrição 

Anexo I Edital, Anexos e Esclarecimentos prestados 

Anexo II Proposta Comercial 

Anexo III Indicadores de Desempenho e Metas de Atendimento 

Anexo IV Caderno de Encargos da Concessão 

Anexo V Disposições para Contratação de Verificador e Certificador Independentes 

Anexo VI Contrato de Interdependência 

Anexo VII Estrutura Tarifária e Serviços Complementares 

Anexo VIII Disposição para a contratação de garantia 

Anexo IX Conselho de Titulares 

Anexo X Regramento do sistema de fornecimento de água 

Anexo XI Contrato de Constituição de Conta Vinculada 

Anexo XII Comitê de Monitoramento 

Anexo XIII 
Diretrizes para Elaboração dos Fluxos de Caixa para fins de Reequilíbrio 
Econômico-Financeiro 

Anexo IV 
Demonstrações Financeiras do Estudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica Referencial - EVTE 

Anexo V Contratos de Interdependência Pré Existentes 

Fonte: http://www.concessaosaneamento.rj.gov.br/documentos.php 

De acordo com o Contrato de concessão dos serviços públicos de 
abastecimento de água por blocos de municípios do Estado do RJ (Anexo I), as 
tarifas das novas concessões deverão estar em conformidade com a estrutura 
tarifária da concessão, constante do Anexo VII – Estrutura Tarifária e Serviços 
Complementares, sendo anualmente reajustadas e eventualmente revistas. 
Esclarece-se que a estrutura tarifária apresentada no ANEXO VII corresponde 
à estrutura tarifária vigente adotada pela CEDAE. 

A estrutura tarifária para o consumo residencial adotada pela CEDAE é 
pautada no modelo de blocos crescentes, muito difundido no Brasil, no qual 
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são estabelecidas faixas de consumo mensal de água, com tarifas crescentes 
por m³ consumido para as faixas de maior consumo. Na categoria domiciliar há 
cinco faixas de consumo: de 0 a 15 m³, de 16 a 30 m³, de 31 a 45 m³, de 46 a 
60 m³ e acima de 60 m³, com tarifas progressivas escalonadas cujo m³ alcança, 
na última faixa de consumo, oito vezes o valor da primeira faixa (Deliberação 
AGENERSA nº 3898/2019). Além disso, a tarifa é diferenciada de acordo com 
a localidade, em “A” e “B” (Decreto nº 23.676, de 04/11/1997), sendo a tarifa da 
área A cerca de 15% mais cara daquela cobrada na área B. Os municípios e os 
bairros do Rio de Janeiro correspondentes às áreas A e B estão listados no site 
da companhia (e no Anexo VII). O decreto não justifica a divisão de áreas. 

Adota-se também a cobrança de um volume mínimo, que indica o limite 
de consumo que se atribui a uma conta cujo valor não se altera qualquer que 
seja o consumo efetivo. A CEDAE cobra uma tarifa mínima, nas categorias 
residencial e pública, referente a 500 litros de água diários, que correspondem 
a 15 m³ mensais, mesmo que o imóvel esteja desocupado. 

No Anexo VII são também apresentados os valores unitários de serviços 
complementares a serem executados e cobrados dos usuários, bem como de 
multas que podem vir a ser aplicadas. São elencados os serviços: (i) ligação de 
água, de acordo com o diâmetro da ligação, a sua localização (passeio ou via) 
e o tipo de pavimento; (ii) ligação de esgoto, por tipo de serviço, tipo de rede 
(simples ou dupla), a localização do distribuidor e o tipo de pavimento; (iii) 
serviços de vistoria, interrupção e religação, substituição de limitador de 
consumo (LC) por hidrômetro e supressão de ligação; (iv) água temporária, na 
RMRJ e em municípios no interior do estado, de acordo com o diâmetro da 
ligação, consumo estimado e categoria; (v) custo de substituição de hidrômetro, 
de acordo com a capacidade e o diâmetro da ligação. 

Quanto à tarifa social, é indicado que sua concessão deverá observar os 
normativos estaduais editados sobre o tema, em especial o decreto estadual nº 
25.438/99, ou norma que vier a substituí-lo. Os critérios de elegibilidade para 
usuários da tarifa social estabelecidos no referido decreto foram apresentados 
na parte 3 desse trabalho que trata da acessibilidade econômica das famílias 
mais pobres. 

O contrato de concessão arbitra um limite de atendimento de economias 
beneficiárias da tarifa social de 5%10. No Anexo III - Indicadores de 
Desempenho e Metas de Atendimento é apresentado um Índice de Tarifa 
Social (ITS), cuja finalidade é “prever um aumento adicional na tarifa dos 
usuários caso o percentual de economias beneficiárias da tarifa social, segundo 
os critérios estabelecidos por regulamentação estadual, exceda o limite 
estabelecido em contrato, que é de 5%”. Ressalva-se que as economias 
situadas em áreas de favelas e aglomerados subnormais do município do Rio 
de Janeiro não estão incluídas no cálculo do ITS. 

A partir dos dados expostos na Tabela 4 foi elaborado o Gráfico 4, no 
qual é possível verificar que, à exceção de Mesquita, Nilópolis e São João de 
Meriti, os demais municípios já ultrapassam o percentual de economias ativas 

                                                           
10 De acordo com o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) do Bloco 4, Apêndice I 
do contrato de concessão, o limite de 5% se refere ao número total de economias, incluídas as 
não residenciais. Quando consideradas apenas as economias residenciais, o limite varia por 
município, ficando compreendido no intervalo entre 6,7% e 5,5%. 
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previstas a serem contempladas pela tarifa social. Além disso, à exceção de 
Nilópolis, que não possui conjuntos habitacionais, a maior parcela dos atuais 
contemplados reside em conjuntos habitacionais e não em áreas de baixa 
renda (favelas e aglomerados subnormais). Considerando apenas os 
moradores de conjuntos habitacionais, o teto estabelecido em contrato também 
é extrapolado. 

Como agravante, é reconhecido que o alcance atual da tarifa social é 
baixo. Em Mesquita, por exemplo, onde 2% das famílias estão contempladas 
com o benefício, Araujo et al. (2021) identificaram que 15% das residências se 
enquadram nos critérios da tarifa social. Ou seja, uma parcela das famílias, 
apta a pleitear o benefício da tarifa social, ainda não está sendo contemplada. 

Gráfico 4. Percentual de famílias contempladas pela tarifa social, do total de 
residências, por município do Bloco 04. 

 

Os autores também sinalizam, a partir da comparação com os inscritos 
no CadÚnico, que há famílias vulneráveis que não se enquadram nos critérios 
e são desassistidas pela política tarifária. Corroborando com essa afirmativa, 
verifica-se que, conforme exposto no Gráfico 2 deste texto, para o atendimento 
das famílias inscritas no CadÚnico seria preciso que a tarifa social alcançasse 
em torno de 30-50% das famílias. Mesmo para o atendimento das famílias mais 
vulneráveis, aqui entendidas como sendo aquelas beneficiadas pelo Programa 
Bolsa Família, seria preciso que a tarifa social alcançasse o patamar de 20%. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há muita incerteza quanto à capacidade de o modelo privado enfrentar o 
déficit e promover a universalização do acesso aos serviços de saneamento 
básico. Ainda assim, no último ano ocorreu uma ampliação significativa da 
participação privada no setor, sobretudo no estado do RJ, com a concessão 
regionalizada dos serviços prestados até então pela Companhia Estadual de 
Água e Esgoto (CEDAE) e o arremate de três dos quatro blocos leiloados. 
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Foi amplamente divulgado em audiências públicas e na imprensa11, de 
que atualmente, no Estado do RJ, em 0,54% das unidades consumidoras da 
CEDAE é cobrada a tarifa social e que com os novos contratos de prestação 
esse percentual seria ampliado para até 5%. No entanto, o presente estudo 
constatou que no Lote 04 da concessão regionalizada, o número de unidades 
consumidoras contempladas pela tarifa social já é superior aos 5%. Portanto, 
verificou-se que o patamar previsto em contrato representa um retrocesso no 
atendimento às famílias mais vulneráveis. 

É sabido que muitos usuários deixam de pleitear a tarifa social devido à 
burocracia ou desconhecimento do direito ao benefício ou ainda porque são 
impedidos em decorrência da inadimplência. Ou seja, provavelmente, há uma 
demanda reprimida de usuários aptos a pleitear o benefício, mas que não o 
fazem por razões diversas, e que continuarão sendo desassistidos pela política 
tarifárias dos novos prestadores. Por fim, devem ser evidenciadas as limitações 
da tarifa social da CEDAE, que não alcança as famílias inscritas no CadÚnico, 
nem mesmo aquelas atendidas pelo Bolsa Família. 

Diante do exposto, conclui-se que o percentual arbitrado nos novos 
contratos de concessão que prevê que 5% dos usuários serão beneficiados 
com a tarifa social, mantém um valor vantajoso da tarifa média para o prestador 
privado, mas fica muito aquém da demanda da população mais vulnerável. Em 
um contexto de desigualdade tão acentuada quanto a vivenciada no Brasil, 
questiona-se se os valores de outorgas mínimas previstos na modelagem da 
concessão regionalizada, e que serão financiados pelas tarifas, não deveriam 
ter sido direcionados para garantir a acessibilidade econômica dos usuários, ao 
invés de financiar outros serviços. 
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