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Saneamento básico na contramão da justiça ambiental: 

Mudanças no interior fluminense no contexto da privatização 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar as mudanças na provisão dos serviços 
de saneamento básico considerando a reconfiguração dos prestadores de 
serviços nos municípios ao norte do interior fluminense, mediante nova rodada 
de privatização do setor no Brasil. O estudo se fundamenta teoricamente pela 
abordagem da ecologia política, ao evidenciar os conflitos entre diferentes 
perspectivas sobre o acesso aos recursos ambientais e serviços urbanos, 
assim como pelo enfoque da justiça ambiental. A metodologia utilizada baseia-
se em análise de dados secundários, pesquisa documental e levantamento de 
informações por meio da mídia e portais de órgãos públicos e empresas. Os 
resultados indicam que a gestão dos serviços de saneamento tem se orientado 
cada vez mais por uma lógica de mercado, com a expressiva ampliação da 
iniciativa privada no setor mediante uma complexa e problemática rearticulação 
entre os entes federados. 

Palavras-chave: saneamento básico, privatização, justiça ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre as políticas de saneamento básico nos municípios 
podem envolver diferentes abordagens tanto da perspectiva da ecologia, do 
ambiente e da relação sociedade e natureza, quanto da perspectiva política e 
institucional. Neste artigo, retomamos a abordagem ambiental para tratar sobre 
os serviços de saneamento, pois além de pensar o ser humano integrado ao 
ambiente, contribui para problematizar as distintas perspectivas sobre o acesso 
aos recursos naturais e a gestão dos serviços a eles relacionados, que devem 
se dar na linha dos direitos humanos. Entretanto, temos visto que os problemas 
ambientais nas cidades e regiões brasileiras cada vez mais passam por uma 
mercantilização dos recursos naturais, como a água, e por uma agenda 
econômica que prioriza os interesses privados em detrimento do bem-estar 
coletivo. 

Os serviços de saneamento básico constituem um setor fundamental 
para pensar essa relação entre a formação das cidades e das aglomerações 
humanas e a apropriação dos recursos do ambiente. O acesso à água envolve 
uma complexa infraestrutura que demanda expressivo aporte de recursos e 
atuação governamental de diferentes instâncias, como a União, o Estado e os 
Municípios. Entretanto, diante dos conflitos de interesses na apropriação e 
distribuição desses recursos, vemos inúmeras desigualdades no acesso ao 
saneamento básico pelos distintos grupos sociais em diferentes espaços das 
cidades brasileiras. 

Como expressão desses conflitos sociais e ambientais, a gestão dos 
serviços de saneamento já passou por muitas transformações no Brasil. Entre 
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tendências de centralização ou descentralização político-administrativa, maior 
ou menor atuação do poder público na provisão dos serviços, um dos principais 
aspectos observados recentemente é a ampliação sem precedentes da 
iniciativa privada, com significativa rearticulação do poder público através de 
mudanças regulatórias, de modo a criar um espaço favorável para atuação de 
grandes grupos privados no setor. 

O principal marco regulatório do setor no Brasil foi aprovado em 2007 
pela Lei nº 11.445, que se pauta na ideia do saneamento básico como direito 
social. A Lei e decreto posterior “apontam para a necessidade de priorização 
de planos, programas e projetos que visem a implantação e ampliação de 
serviços e ações de saneamento” (BRITTO, REZENDE, 2017, p. 562), inclusive 
para a população mais pobre. Após essa lei, também foi instituído o Plano 
Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) em 2013. 

Entretanto, após medidas provisórias que já visavam novas alterações 
no setor, a Lei nº 14.026/2020 foi criada com um discurso voltado para a 
universalização dos serviços de água e esgoto, mas estabelece como 
estratégia fundamental para isso a criação de um ambiente mais “seguro e 
competitivo” para as empresas privadas, em detrimento de uma maior atuação 
do poder público. 

O Estado do Rio de Janeiro (ERJ) foi um dos primeiros a implementar as 
mudanças no setor com a concessão dos serviços da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) para a iniciativa privada com 
base no processo de regionalização. Diante desse cenário, este artigo tem 
como objetivo analisar as mudanças na provisão dos serviços de saneamento 
básico mediante essa rodada de privatização do setor no Brasil, considerando 
a reconfiguração dos prestadores de serviços nos municípios do eixo norte do 
interior fluminense. 

Para tanto, o artigo está estruturado em mais três seções, além desta 
introdução. Na primeira seção, apresenta-se a contribuição da abordagem da 
ecologia política e da justiça ambiental sobre os conflitos em torno do acesso 
aos bens e serviços ambientais. Na segunda seção, são apresentadas as 
estratégias metodológicas baseadas na análise de dados secundários através 
do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pesquisa documental e 
levantamento de informações através da mídia e portais de órgãos públicos e 
empresas. 

Na terceira seção, são analisadas as mudanças na provisão dos 
serviços no interior do ERJ, em especial o recorte que estamos denominando 
de eixo norte do estado, ao considerar as regiões imediatas de Campos dos 
Goytacazes, Macaé-Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Itaperuna. O 
olhar sobre o interior é importante para trazer questões que são distintas do 
olhar sobre a metrópole, uma vez que, para a região metropolitana, a 
regionalização para a prestação dos serviços pode se dar pelo Estado mesmo 
que algum município seja contrário, diferentemente da adesão dos titulares dos 
serviços públicos fora de Região Metropolitana, Aglomeração Urbana ou 
Microrregião. A fim de ampliar o olhar para diferentes perspectivas de atuação 
para o setor, também apresenta-se um mapeamento regional da participação 
privada e dos grupos empresariais após a concessão dos serviços em 2021, 



3 
 

assim como problematizam-se algumas questões como a não-adesão de 
alguns municípios ao modelo de privatização e a ênfase em outras 
perspectivas sobre o setor de atores que seguem na luta para se opor às 
iniciativas em curso. 

É preciso ressaltar que o objeto desse estudo se encontra em profunda 
transformação. A abordagem aqui empreendida visa suscitar dimensões 
conceituais que permitam tratar as mudanças observadas no setor de 
saneamento básico no Brasil, assim como apontar para diversos aspectos que 
merecem reflexão. Sendo assim, o trabalho apresenta um caráter exploratório 
e visa levantar questões pertinentes para estudo. 

 

O SANEAMENTO BÁSICO ENTRE DIFERENTES PERSPECTIVAS DE 
APROPRIAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS 

Os serviços de saneamento básico, para além de uma visão restrita à 
infraestrutura física e recursos materiais, estão diretamente atrelados às 
dimensões sociais, políticas e ambientais e cada vez mais remetem a 
dimensões econômicas. De uma perspectiva político-institucional, concepções 
relativas à política pública como a capacidade institucional ou estatal – em 
especial dos municípios (O’DONNELL, 2011; REPETTO, 2004; BERNAZZA, 
LONGO, 2014) – e a path dependence – dependência de trajetória 
(BERNARDI, 2012; FERNANDES, 2002; BRITTO, 2012) – geralmente são 
acionadas e têm se mostrado importantes para mostrar o peso das decisões 
políticas anteriores sobre os novos rumos da área de saneamento, ao mesmo 
tempo em que mostram as fragilidades institucionais dos municípios em lidar 
com as necessidades colocadas para ampliação do acesso aos serviços.  

O histórico do setor no Brasil apresenta uma trajetória complexa na 
relação entre os próprios entes federados, que seriam os atores principais para 
a definição desses rumos, percursos já abordados por diversos autores 
(REZENDE; HELLER, 2008; BRITTO; REZENDE, 2017; QUINTSLR; 
WERNER, 2021).  

Além desse aporte que trata sobre os dilemas político-institucionais na 
gestão do setor, esse artigo ressalta a perspectiva da ecologia política, por 
permitir lançar luz sobre as questões ambientais e políticas relativas aos 
serviços de saneamento básico, ao considerar os conflitos entre diferentes 
concepções ligadas à relação entre meio ambiente e cidade e seus impactos 
sobre a gestão dos serviços públicos urbanos. O debate sobre a apropriação 
dos recursos ambientais e formação das cidades está no bojo da própria 
discussão da relação sociedade e natureza, tratam em grande medida sobre os 
processos de produção na cidade, os dilemas do desenvolvimento econômico 
e seus impactos ambientais. 

A discussão sobre o desenvolvimento sustentável, por exemplo, como 
proposta de solução para amenizar “a crise ecológica global” (MUNIZ, 2009) 
ganha ainda mais relevo após os anos 1980. Esse quadro de preocupações 
assinala a instabilidade do desenvolvimentismo que, na verdade, promovia a 
manutenção das desigualdades e não o desenvolvimento anunciado a partir do 
“crescimento econômico” e da “modernização tecnológica” (SCOTTO; 
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CARVALHO; GUIMARÃES, 2007, p. 17-18). Nessa linha, Acselrad (2002) 
também critica o discurso de que os “milagres tecnológicos” seriam a solução 
para a degradação ambiental, uma vez que os impactos ao meio ambiente 
decorrem em grande medida de um modelo de desenvolvimento focado 
principalmente nas dimensões econômicas e nos próprios processos 
produtivos. Essa iniciativa, como muitas outras, reforçaria a transformação de 
bens e práticas ambientais em mercadorias (SCOTTO; CARVALHO; 
GUIMARÃES, 2007, p. 44). 

Já do ponto de vista das condições de reprodução social, a urbanização 
generalizada aponta para a necessidade de solucionar os problemas 
habitacionais, as dificuldades no acesso aos serviços urbanos, bem como as 
ameaças ao ambiente, questões relacionadas às formas de ocupação do 
espaço (CASTELLS; BORJA, 1999, p.12, como o estabelecimento de 
assentamentos precários com frágil acesso aos serviços ligados ao 
saneamento básico, objeto desse estudo. Para Swyngedouw e Heynen (2003), 
até mesmo as próprias discussões sobre as questões ambientais em nível 
global e os discursos sobre os modelos de desenvolvimento ignoram esses 
conflitos entre grupos sociais que defendem formas distintas de apropriação do 
espaço e dos recursos naturais.  

A abordagem da ecologia política problematiza ainda mais essa 
discussão. Para Leff (2015), a ecologia política é o campo no qual as 
estratégias relacionadas ao poder são executadas de modo a reconstruir a 
racionalidade moderna insustentável e criar movimentos sociais para a adoção 
de um “futuro sustentável” (tradução nossa) com base nas possibilidades 
oferecidas pela natureza e considerando também aspectos culturais. Krenak 
(2018) aponta que a ecologia política abarca as “relações assimétricas de 
poder” e o próprio conflito entre os modos de apropriação da natureza e a 
ocupação do espaço traduz tal assimetria. A ecologia política traz uma 
abordagem que contribui para problematizar o acesso aos recursos naturais no 
espaço urbano, como os direitos relacionados à água, visando a justiça 
ambiental, confrontando as condições exploratórias-predatórias do meio 
ambiente que atendem ao padrão de consumo capitalista. 

Acselrad (2010) afirma que a justiça ambiental traz uma “ressignificação” 
para as discussões sobre a temática ambiental, uma vez que soma a essas a 
justiça social. Esse olhar é fundamental para pensar o acesso aos serviços de 
saneamento básico. A justiça ambiental se concretiza como “fonte normativa” 
da equidade no acesso aos recursos naturais e também na percepção dos 
passivos oriundos da exploração do meio ambiente (CALGARO; RECH, 2017). 
o que tem consideráveis impactos no objeto de estudo dessa pesquisa 
referente ao acesso à água, por exemplo. Além de trazer a questão da 
equidade, o objetivo da justiça ambiental é o de buscar formas de garantir às 
gerações futuras qualidade de vida e acesso ao ambiente equilibrado 
(ARENHART, 2015). 

Com o exposto, entende-se que a justiça ambiental tem em sua 
concepção a luta pelos direitos humanos em um viés ecológico (CALGARO; 
RECH, 2017). Para mais, segundo Acselrad (2010, p. 114), as lutas por justiça 
ambiental no Brasil incluem a defesa pelos direitos a “ambientes culturalmente 
específicos”, ao amparo “contra a segregação socioterritorial e a desigualdade 
socioambiental promovidas pelo mercado”, ao acesso aos bens e serviços 
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oriundos da natureza e a garantia de ambiente ecologicamente equilibrado às 
gerações futuras. 

Entretanto, a injustiça ambiental no Brasil é constante pela distribuição 
desigual de renda, bens e serviços ambientais, defesa de interesses pessoais e 
lógicas de mercado, baixo “sentido de cidadania e de direitos”, “desprezo pelo 
espaço comum e pelo meio ambiente”, acidentes envolvendo a contaminação 
dos solos e recursos hídricos, tratamentos desumanos às comunidades 
tradicionais, entre outros (HERCULANO, 2008, p. 5).  

No setor de saneamento básico, a injustiça ambiental também se mostra 
evidente por meio da instalação de estações de tratamento de efluentes 
domésticos e disposição de resíduos sólidos em locais de moradia de grupos 
com menor poder aquisitivo e/ou em situação de vulnerabilidade, além dos 
fatores vivenciados por esses grupos com o próprio déficit dos serviços de 
saneamento básico (ACSELRAD, 2002; HERCULANO, 2008). 

Este estudo foca justamente no acesso aos bens e serviços relativos à 
provisão de água nas cidades brasileiras, que tem se dado na contramão da 
justiça ambiental, ou seja, com tendência a reforçar a injustiça ambiental. No 
Brasil, segundo Arenhart (2015) o que acontece é que nas decisões que 
abarcam a questão ambiental o peso de atores pertencentes aos grupos 
dominantes é significativo e é notável a busca por angariar lucros, fazendo com 
que os grupos mais vulneráveis, além de não fazerem parte da tomada de 
decisões, assumam os passivos ambientais. 

A essa questão, Acselrad (2002) acrescenta que a ausência de políticas 
públicas ou sua promoção sob princípios de mercado favorece a ação da lógica 
do capital, o que afeta a promoção da justiça ambiental. Para além dessa 
constatação, o que temos atualmente é uma reformulação das políticas e das 
dimensões institucionais e regulatórias a elas relacionadas. Dessa forma, como 
indicam Quintslr e Werner (2021, p. 339), “a era da neoliberalização está 
vinculada à era das reformas”, e o papel do Estado é fundamental para garantir 
e consolidar as transformações exigidas para atender a lógica do mercado. 

Para Muniz (2009), a ecologia política abarca os conflitos 
socioambientais no viés de que esses conflitos são oriundos da batalha 
existente no acesso aos “bens e serviços ambientais”, o que pode ser visto 
também na área do saneamento ambiental e no saneamento básico, em 
particular. Esse setor, que envolve diversos atores e interesses, lida 
diretamente com tais concepções sobre a apropriação, o uso e o tratamento 
dos recursos hídricos, especialmente nas aglomerações urbanas. Há uma 
disputa entre os atores que irão defender lógicas divergentes de gestão desses 
bens e serviços. Nesse embate, questionamos em que medida a reformulação 
do setor, sob o discurso da universalização dos serviços, traduz-se na 
promoção da justiça ambiental ou numa lógica privatista de apropriação dos 
recursos com possibilidades de aprofundamento das desigualdades. 

Assim como Swyngedouw, Kaïka e Castro (2016), Roberts (2008) atenta 
para uma reestruturação neoliberal no setor do saneamento, que o recoloca 
menos como uma arena de promoção da justiça ambiental e do saneamento 
com um direito humano e mais na perspectiva de mercado. Esse processo é 
caracterizado por um crescente domínio de agentes, organizações e 
instituições financeiras globais que promovem uma visão mercantilizada da 
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água, pautada em um discurso de ganhos econômicos e recuperação totais 
dos custos de produção. A água, recurso ambiental fundamental para a vida 
humana, se torna uma commodity avaliada não mais quanto ao seu valor de 
uso, mas cotada pelo valor de troca.  

Todas essas características estão articuladas às transformações mais 
amplas do capitalismo contemporâneo, o qual gera um movimento de 
expansão e domínio do capital e concentração de poder político (NETTO; 
BRAZ, 2006). Nesse estágio contemporâneo, as finanças passaram a constituir 
“o sistema nervoso do capitalismo – nelas se espelham, particularmente, a 
instabilidade e os desequilíbrios da economia” (ibid. p. 233).  

Nesse período, chamado de Era do Neoliberalismo (ROBERTS, 2008), a 
governança da água, isto é, sua produção e distribuição, fica submetida 
completamente aos imperativos do mercado global, em detrimento de uma 
perspectiva da equidade de acesso na linha da justiça ambiental. Além disso, 
Roberts (2008) verifica que esse tipo de governança fornece mecanismos que 
viabilizam um processo de acumulação primitiva da água gerando contradições 
não somente nas relações capitalistas de produção, mas também nas relações 
sociais de reprodução. 

 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS, FONTES DE DADOS E LIMITES 
TEMPORAIS E TERRITORIAIS 

A metodologia utilizada no presente estudo baseou-se na análise de 
dados secundários, através de fontes oficiais como o SNIS e o IBGE, para 
apresentar os municípios do eixo norte do interior do estado, suas 
características no que tange aos serviços de saneamento básico, com foco no 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

De forma a identificar os conflitos de interesses que passam pelas 
diferentes perspectivas sobre a apropriação dos recursos naturais e serviços 
ambientais, o mapeamento dos atores se torna fundamental. Para tanto, 
através de pesquisa documental relativa à legislação do setor, da mídia e de 
portais de órgãos públicos e empresas foi possível identificar: os atores ligados 
ao poder público e a relação entre os entes federados; os atores associados ao 
poder privado, como os prestadores de serviços antes e depois do leilão da 
CEDAE; e os atores ligados à sociedade civil, sindicatos, movimentos, ONGs, 
universidades etc. 

Sobre a dimensão temporal, a identificação da reconfiguração dos 
serviços com o leilão (municípios que aderiram ou não aos blocos e empresas 
que concorreram) e o mapeamento do novo cenário da participação privada na 
região foram realizados a partir de uma delimitação temporal antes e após 
2020, ano em que a Lei 14.026 foi aprovada. Portanto, alguns dados dos 
prestadores referem-se ao ano de 2019, já os dados mais recentes, embora 
não consolidados em bases oficiais de informação, são possíveis de mapear a 
partir de pesquisa documental em sites de órgãos públicos, como o BNDES, e 
por meio de extensa veiculação de informações na mídia sobre o processo. 

Sobre o enfoque territorial, o estudo traz as reflexões sobre as 
transformações recentes no setor de saneamento no Brasil para o ERJ, 
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especialmente as regiões situadas ao norte do Estado. Essa região tem 
experimentado intensas mudanças nas últimas décadas em função das 
atividades petrolíferas e portuárias, que por si só já ensejam profundas 
reflexões sobre a dinâmica do capital em suas extensas operações de extração 
de recursos de toda ordem dos territórios em que atua. 

Além disso, refletir sobre a organização do setor no interior pode colocar 
novos aspectos sobre a relação entre os entes federados, uma vez que “os 
Estados podem, à revelia dos Municípios interessados, instituir a 
regionalização por meio de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões” (ONDAS, 2021, p. 13). No ERJ, no caso da região 
metropolitana, a adesão se deu de forma conjunta, mesmo o próprio município 
do Rio de Janeiro tendo sido contrário na votação que ocorreu na câmara 
metropolitana. Já no interior, a princípio, por “não se tratar de Região 
Metropolitana, Aglomeração Urbana ou Microrregião, é facultativa a adesão 
dos titulares dos serviços públicos de saneamento de interesse local às 
estruturas das formas de prestação regionalizada” (ONDAS, 2021, p. 26). 

As regiões tomadas como delimitação para análise baseiam-se em 
estudo do IBGE (2017) que identificou a dinâmica do fenômeno urbano-
regional no Brasil por meio de regiões intermediárias e imediatas em todo 
território nacional. No caso interior do ERJ, tomamos as regiões imediatas de 
Campos dos Goytacazes, Macaé-Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e 
Itaperuna como expressão do norte do Estado. 

 

VELHOS ATORES NO NOVO CENÁRIO DO SETOR DE SANEAMENTO 
BÁSICO NOS MUNICÍPIOS FLUMINENSES 

Os conflitos entre os atores ligados à provisão dos serviços de 
saneamento básico são diversos nesse contexto de nova rodada de 
neoliberalização, algo que pretendemos apontar nesse texto no cenário 
regional em destaque. 

As relações sociais, econômicas e políticas no setor de saneamento 
envolvem o poder público nas instâncias federal, estadual e municipal; as 
empresas prestadoras de serviços, que complexificam sua composição e 
atuação mediante o domínio do mercado financeiro nas relações econômicas e 
políticas; e a sociedade civil, com diferentes grupos sociais e demandas, entre 
elas, a perspectiva da justiça ambiental, defendendo o acesso ao ambiente 
equilibrado e adequadas condições de vida domiciliares e urbanas. 

 

As mudanças promovidas pelo poder público e o cenário do ERJ e do 
eixo norte fluminense 

Quando se analisa a realidade brasileira, verifica-se que as tentativas de 
reduzir o papel do Estado no setor de saneamento e inseri-lo no mercado 
financeiro iniciam no meado dos anos de 1990, a partir de um projeto de 
governo (o Projeto de Modernização do Setor de Saneamento) financiado pelo 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), alinhado às 
diretrizes e determinações neoliberais desta instituição financeira. Alguns 
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municípios aderiram ao modelo privatizando seus serviços, bem como certas 
Companhias Estaduais de Saneamento (CESBs) foram registradas na bolsa de 
valores, transferindo seus ativos parcial ou totalmente para capital privado 
(REZENDE; HELLER, 2008). 

A partir de então, a iniciativa privada se empenha na construção de um 
“mercado do saneamento”, enfraquecendo o setor público. Esse mercado se 
torna cada vez mais dominado por determinadas empresas que se beneficiam 
dos investimentos públicos para auferirem seus lucros. Nesse sentido, Britto e 
Rezende (2017) identificam uma nova dinâmica de reprodução do capital. 
Segundo as autoras, já no século seguinte, além de outras CESBs aderirem à 
abertura de seu capital, as empresas privadas reestruturam suas composições 
acionárias e começam a ser controladas por bancos e fundos de pensão de 
diversos países do mundo. 

Apesar disso, em 2007, o saneamento foi regulamentado pela Lei 
11.445, o que simbolizou um Marco Legal na história do saneamento no Brasil. 
Esse marco proporcionou grandes avanços, principalmente no que se refere à 
titularidade, consolidando uma descentralização dos serviços e ganho de 
autonomia dos municípios.  

O poder público municipal está diretamente vinculado à administração 
local e demanda um conhecimento substancial da realidade do território de 
atuação, assim como dos impactos e ameaças ao ambiente decorrentes das 
intervenções humanas. Dessa forma, deduz-se que, quanto maior sua 
autonomia nas tomadas de decisões, maior será sua capacidade de resolução 
dos problemas existentes e, consequentemente, maiores serão os benefícios 
revertidos à população. Ao mesmo tempo, a população garante maior 
possibilidade de controle social através da participação e acompanhamento 
junto ao poder público. 

Embora os caminhos traçados a partir do Marco tenham possibilitado o 
desenvolvimento e fortalecimento do setor, algumas políticas neoliberais 
permaneceram presentes, viabilizando o crescimento de empresas privadas 
ligadas ao setor (BRITTO; REZENDE, 2017) 

O Marco Legal do Saneamento (ou Lei do Saneamento), no entanto, não 
garantia uma total segurança jurídica às empresas. Dessa forma, o capital 
privado utilizou-se de outros instrumentos, como por exemplo a Lei de 
Concessões (Lei nº. 8.987/1995), a Lei de Parceria Público-Privada (Lei nº 
11.079/2004) e a Lei dos Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) e seu 
Decreto nº 6.017 de 2007, para assegurar não apenas sua reprodução, mas 
também para apropriar-se de recursos públicos em prol de seus interesses 
(BRITTO; REZENDE, 2017; QUINTSLR; WERNER, 2021). 

Foi só em 2020, com as alterações do marco, via aprovação de uma 
nova lei, a Lei nº 14.026, que as empresas privadas e seus investidores 
garantiram salvaguarda do capital. Essa Lei foi aprovada devido a uma política 
autoritária iniciada por um governo de extrema direita, com adoção de uma 
agenda econômica de continuidade e aprofundamento das medidas 
neoliberais, com fortes incentivos ao avanço das privatizações de diversas 
empresas estatais.  
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A Lei, criada com um discurso voltado para a universalização dos 
serviços de água e esgoto, se apresenta como um instrumento de 
enfraquecimento do setor público, favorecendo as empresas privadas em 
detrimento das CESBs e das autarquias municipais, lançando mão da 
regionalização como uma de suas estratégias (SOUSA, 2020). Os municípios 
atendidos pelas companhias estaduais foram regionalizados e submetidos a 
uma “concorrência” de mercado por meio de leilões.  

Essa nova regionalização do saneamento teve de ser estabelecida pelos 
estados no prazo de um ano a partir da data da publicação da lei e, caso não a 
fizesse, caberia à União realizá-la. A Lei também assegura aos municípios uma 
adesão facultativa aos blocos, mas, em contrapartida, o Decreto 10.588/20, 
que regulamenta e dispõe sobre o apoio técnico e financeiro, estabelece que a 
alocação dos recursos públicos federais não se aplica aos municípios que não 
aderirem a esse modelo de regionalização imposta.  

Dessa forma, observa-se que o município, enquanto titular dos serviços 
de saneamento, apresenta uma progressiva perda de autonomia e 
enfraquecimento sobre suas decisões, se encontrando como o elo mais fraco 
desse processo. Ao mesmo tempo, novos agentes econômicos ligados ao 
mercado financeiro têm se mostrado como protagonistas nesse novo arranjo 
que têm se construído. A dinâmica do setor, embora no discurso pareça se 
aproximar da perspectiva da justiça ambiental ao enfatizar a meta de 
universalização, tem se pautado pela lógica do lucro, revelando considerável 
tendência de acirrar as condições de arcar com o acesso aos serviços pelos 
mais pobres. Enquanto os serviços deveriam prezar pela promoção da 
equidade social que é a essência da justiça ambiental, não sendo possível em 
sua concepção o atendimento a um grupo específico (ARENHART, 2015), as 
políticas no setor de saneamento básico têm ido na contramão dessa visão. 

Nesse contexto, o caso da concessão dos serviços da CEDAE para a 
iniciativa privada com base no processo de regionalização do ERJ se torna 
emblemático, já que a CEDAE foi a primeira companhia estadual a atravessar o 
processo de regionalização e de leilão dos blocos de municípios. A aprovação 
da Lei nº 14.026/2020 simbolizou um passo que o mercado precisava dar para 
assegurar maior estabilidade e segurança. 

 Os conflitos em torno das perspectivas de apropriação dos recursos 
naturais na cidade e a forma de gestão dos serviços podem ser mapeados 
preliminarmente pelas entidades que executam os serviços. No caso do ERJ, 
havia quatro grupos dos prestadores: a CEDAE como Administração Pública 
Indireta Estadual; as autarquias, sociedades de economia mista e empresas 
públicas com finalidade específica, no âmbito da Administração Pública Indireta 
Municipal; as prefeituras, como Administração Pública Direta Municipal; e as 
empresas privadas concessionárias (SCUDINO, 2019, p. 17). No recorte 
territorial, foco deste estudo, também é possível identificar os quatro grupos, 
conforme informações do quadro 1.  

A partir de dados do SNIS de 2019, ou seja, anterior à Lei nº 
14.026/2020 e ao leilão de 2021, vemos que a CEDAE predomina na provisão 
dos serviços de abastecimento de água, enquanto as prefeituras predominam 
nos serviços de esgotamento sanitário. Em alguns municípios, como Casimiro 
de Abreu e Rio das Ostras, parte dos serviços eram exercidos pelas 
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autarquias, os Serviços Autônomos de Água e Esgoto com atuação local. Já a 
participação privada, embora ainda restrita em número de municípios, 
concentrava-se em municípios com expressivo tamanho populacional. Desde 
1999, Campos dos Goytacazes, município com mais de 500 mil habitantes, tem 
a atuação da empresa Águas do Paraíba, vinculada ao Grupo Águas do Brasil 
GAB), que possui a concessão dos serviços tanto de água quanto de esgoto. A 
BRK Ambiental atua nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, que possuíam 
população de 261.501 e 155.193 habitantes em 2020, respectivamente. Por 
fim, a empresa Águas de Pádua, sob o comando da Fortaleza Ambiental (FA), 
é responsável pelo abastecimento de água de Santo Antônio de Pádua. 
Observa-se que os 3 primeiros municípios citados pertencem a região da Bacia 
de Campos, que experimentaram consideráveis impactos da implantação do 
complexo petrolífero e portuário na região. 

 

Quadro 1 – Mapeamento das entidades executoras no interior fluminense – eixo norte 
– 2019 (antes do leilão de abril/2021) 

Ano 2019 Município Água  Esgoto 

Região 
Imediata de 

Campos 
dos 

Goytacazes 

Campos dos 
Goytacazes 

Águas do Paraíba Águas do Paraíba 

Cardoso Moreira CEDAE Prefeitura 

Italva CEDAE Prefeitura 

São Fidélis CEDAE Prefeitura 

São Francisco de 
Itabapoana 

CEDAE - 

São João da Barra CEDAE Prefeitura 

São Fidélis CEDAE Prefeitura 

São Francisco de 
Itabapoana 

CEDAE - 

São João da Barra CEDAE Prefeitura 

Região 
Imediata de 
Itaperuna 

Bom Jesus do 
Itabapoana 

CEDAE - 

Itaperuna CEDAE - 

Laje do Muriaé CEDAE - 

Natividade CEDAE Prefeitura 

Porciúncula CEDAE Prefeitura 

São José de Ubá CEDAE - 

Varre-Sai CEDAE - 

Região 
Imediata de 
Macaé-Rio 
das Ostras 

Carapebus CEDAE Prefeitura 

Casimiro de Abreu CEDAE/SAAE SAAE 

Conceição de Macabu - - 

Macaé CEDAE/Prefeitura Prefeitura/BRK Ambiental 

Quissamã CEDAE - 

Rio das Ostras CEDAE/SAAE SAAE/BRK Ambiental 

Região 
Imediata de 

Santo 
Antônio de 

Pádua 

Aperibé CEDAE Prefeitura 

Cambuci CEDAE Prefeitura 

Itaocara CEDAE Prefeitura 

Miracema CEDAE Prefeitura 

Santo Antônio de Pádua Águas de Pádua Prefeitura 
Fonte: SNIS 2019. 

 

O ERJ, com as mudanças trazidas pela nova legislação em 2020, 
expressa forte adesão à proposta. Segundo Werner e Quintlsr (2021), tal 
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adesão simboliza a concretização das tentativas malsucedidas de outras 
gestões, que ocorrem desde o final dos anos de 1990, em entregar a CEDAE 
para a inciativa privada. No contexto atual, essa ação se insere numa grande 
estratégia adotada pelo Estado de um Regime de Recuperação Fiscal (Lei 
Complementar 159/2017), estabelecendo medidas e reformas institucionais 
(como, por exemplo, congelamento dos salários dos servidores e privatizações 
de várias empresas públicas) sob o discurso da garantia de um equilíbrio das 
contas públicas em todos os estados. 

Diante desse cenário, o quadro da provisão dos serviços vem se 
alterando consideravelmente (quadro 2). Em abril de 2021 ocorreu o primeiro 
leilão que contou com uma modelagem elaborada pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento (BNDES) em que os municípios do ERJ foram divididos em 
quatro blocos. Nessa primeira rodada, foram arrematados 3 blocos e um bloco 
não teve proposta. Alguns municípios do eixo norte do interior do estado 
tiveram participação no bloco 1 e outros terão participação no bloco 3 que será 
submetido novamente a leilão. 

  

Quadro 2 – Contexto atual durante privatização 

Situação atual Número de Municípios 

Já havia participação privada*: 
Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, Santo 

Antônio de Pádua 
4 

Adesão na primeira rodada 30/04/2021: 
São Francisco de Itabapoana, Casimiro de Abreu, Aperibé, 

Cambuci, Itaocara, Miracema 
6 

Adesão na nova rodada prevista para 29/12/2021: 
São Fidélis, Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, São José 

de Ubá, Carapebus, Rio das Ostras 
6 

Não aderiram até o momento deste levantamento**: 
Cardoso Moreira, Italva, São João da Barra, Itaperuna, Laje 
do Muriaé, Porciúncula, Varre-Sai, Conceição de Macabu, 

Macaé, Quissamã, Santo Antônio de Pádua 

11 

*Macaé, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua se repetem nas outras linhas, pois não 
possuíam todo o serviço a cargo de empresas privadas. 
**Exclusive Campos dos Goytacazes que já apresentava atuação total da iniciativa privada. 
Fonte: SNIS; BNDES. 

 

Dos 24 municípios que compõem a região denominada neste estudo 
como eixo norte do interior fluminense, como já visto, quatro já apresentavam 
participação privada. No leilão ocorrido em abril/2021, seis municípios da 
região já tiveram os serviços concedidos, uma vez que estavam no bloco 1 que 
foi comprado pela Aegea. Para o bloco 3, que não havia sido arrematado, está 
sendo elaborado um novo leilão previsto para ocorrer em dezembro de 2021. 
Além da composição original do bloco, vários municípios estão aderindo à 
proposta. Entre os do eixo norte, já é possível identificar a participação de mais 
seis municípios que pretendem conceder os serviços à iniciativa privada. 
Sendo assim, restaram 11 municípios que não aderiram ao modelo de 
privatização, conforme sistematizado no quadro 2 e na figura 1.  
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Figura I – Divisão da prestação de serviços de água nos municípios do 

Estado do Rio de Janeiro após leilão da CEDAE – 2021 

 
Fonte: elaboração própria dos autores 

 

A ampliação da participação privada no interior do estado 

No que tange à participação privada, alguns atores ganham destaque 
com o processo de neoliberalização, através da onda de privatizações e da 
entrada das CESBs no universo do mercado financeiro com a abertura de 
capital1 a partir dos anos 90. Estes atores compõem o que pode ser chamado 
de grupos econômicos. Para Gonçalves (1991, p. 494), 

O grupo econômico é definido como o conjunto de empresas 
que, ainda quando juridicamente independentes entre si, estão 
interligadas, seja por relações contratuais, seja pelo capital, e 
cuja propriedade (de ativos específicos e, principalmente, do 
capital) pertence a indivíduos ou instituições, que exercem o 
controle efetivo sobre este conjunto de empresas. 

 O autor reconhece que o grupo econômico não é apenas a unidade 
entre esses atores, mas é constituído pela relação que se estabelece entre 
eles. Um fator principal, de acordo com o conceito de Gonçalves, é que essas 
empresas possuem controladores financeiros em comum. Dessa forma, o 
grupo econômico é tanto um locus de acumulação do capital, quanto de poder. 

 
1 Como aponta Oliveira (2015) A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP) foi a primeira a abrir o capital (1994), seguida da CESB do Paraná (SANEPAR) e de 
Santa Catarina (CASAN) após quatro anos e, em 2006, a CESB de MG (COPASA). Ainda em 
1998, a Companhia Estadual de Tocantins foi totalmente privatizada.  
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Enquanto Gonçalves traz um foco para as firmas, analisando as formas de 
organização, operação e produção, compreendendo-as enquanto elementos 
constitutivos, Rocha (2013) possui uma visão mais ampla, incluindo os 
controladores no núcleo dos grupos econômicos. 

 Nessa perspectiva, a estruturação acionária das empresas e as relações 
entre os acionistas também se constituem enquanto elementos para 
compreender a dinâmica dos grupos econômicos. No setor de saneamento, as 
empresas privadas atuam diretamente com a produção, captação, tratamento e 
distribuição das águas e com o sistema de esgotamento sanitário (coleta e 
tratamento). Ou seja, são grupos privados que cada vez mais se tornam 
responsáveis pela apropriação e gestão de recursos ambientais. Por sua vez, 
elas são controladas por bancos nacionais e internacionais, fundos de pensão 
e grupos ligados ao mercado de capitais. Além disso, pode-se incluir como 
parte desses atores o BNDES, empresa estatal que atua sob a lógica do capital 
privado2.  

As empresas (locus da acumulação de capital) estão atreladas ao capital 
produtivo3, isto é, o dinheiro investido diretamente nos projetos de instalação e 
manutenção de infraestruturas e na promoção e prestação dos serviços de 
água e esgoto. Nesse segmento, a relação se estabelece entre empresa-
serviços-população. Em 2017, a pesquisa realizada pelo Instituto Mais 
Democracia (IMD) sobre “Quem são os proprietários do saneamento no 
Brasil”4, identificou cinco grandes empresas que concentram os contratos 
municipais, com a atuação em 88% da totalidade dos municípios nos quais a 
prestação dos serviços de água e esgoto estão sob domínio da iniciativa 
privada (MOROSINI, 2018).  

 Seguindo a ordem de expressão sobre o domínio dos contratos, do 
maior para o menor tem-se: BRK Ambiental (45%); Aegea Saneamento (19%); 
Grupo Águas do Brasil – GAB (6,5%); Iguá Saneamento (quase 15%) e GS 
Inima (3%) (ibid.). O último panorama que avalia a participação da iniciativa 
privada no setor, realizado pela Associação Brasileira de Concessionárias 
Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto e pelo Sindicato Nacional das 
Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto 
(Abcon/Sindicon), aponta que a iniciativa privada corresponde à 7% de 
participação nos contratos no país (389 municípios), enquanto os serviços 
municipais detém 26% e as empresas públicas 70% (ABCON; SINDCON, 
2021).  

Devido a essas pesquisas terem sido realizadas antes dos leilões, que 
ainda estão em curso em diversos estados do país, os dados se encontram 

 
2 O BNDESpar, por exemplo, é uma subsidiária do BNDES que atua como sociedade por 
ações, cuja sua forma de atuação, descrito em seu estatuto social é por via de fomento do 
mercado de capitais, isto é, garantindo sua participação como acionista em outras empresas. O 
Estatuto Social está disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-
somos/governanca-controle/Legislacao_do_Sistema_BNDES/Estatuto-da-BNDESPAR. Acesso 
em: 20 nov. 2021. 
3 Para Marx (2014), o capital produtivo é aquele que possui como condição essencial a 
transformação do valor em mais valor (ou mais valia). Dessa forma, pressupõe-se exploração 
da força de trabalho circunscrita a produção do valor na esfera da produção 
4 Folder disponível em: < https://br.boell.org/pt-br/2018/04/16/quem-sao-os-proprietarios-do-
saneamento-no-brasil>.  Acesso em: 24 nov. 2021. 
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desatualizados, mas contribuem para dar uma ideia da evolução do setor. A 
transferência dos serviços das CESBs e de outros modelos de gestão pública5 
para a iniciativa da privada está modificando esse contexto. Em se tratando do 
eixo norte do interior fluminense, até 2020, como já visto, apenas quatro 
municípios possuíam atuação dos serviços privados, representados pela BRK, 
GAB e FA. Já em 2021, após a primeira rodada, a Aegea garantiu sua 
participação na região com o controle dos serviços de água e esgoto de seis 
municípios, além de outras 20 cidades pelo Estado. 

A segunda rodada do leilão prevê a entrada de mais seis municípios do 
norte do interior fluminense ao bloco 36, resultando um total de 16 municípios. 
O quadro 3 sintetiza um levantamento específico das empresas privadas nos 
municípios da região nesse contexto de mudanças. 

 

Quadro 3 – Mapeamento da participação privada 

Empresa 
Municípios do 

eixo norte 
Início da 

Concessão 
Subsidiárias Fonte de financiamento* 

Grupo 
Águas do 

Brasil 

Campos dos 
Goytacazes 

1999 Águas do Paraíba 

BNDES (Finame e 
Finem), Itaú, Fecam, 

Eletronuclear e 
recursos próprios. 

BRK 

Macaé 2012 BRK Ambiental 
CEF/FGTS (Programa 

Saneamento Para 
Todos), FI-FGTS, 

BNDE, FNDE, 
Debêntures. 

Rio das Ostras 2007 BRK Ambiental 

Fortaleza 
Ambiental 

Santo Antônio de 
Pádua 

2008 
Águas de Santo 

Antônio 
- 

AEGEA 

São Francisco de 
Itabapoana, 
Casimiro de 

Abreu, Aperibé, 
Cambuci, 
Itaocara, 
Miracema 

2021 Águas do Rio  

Banco Mundial 
/ International 

Finance Corporation- 
(IFC) e o BNDES. 

NOVA 
EMPRESA 

São Fidélis, Bom 
Jesus do 

Itabapoana, 
Natividade, São 

José de Ubá, Rio 
das Ostras 

2022   

Fonte: SNIS; BNDES; Britto e Rezende (2017, p. 569)*. 

 

 
5 Inclui-se a prestação da administração direta pela prefeitura do município, ou indireta, sob 
forma de autarquia municipal. 
6 No total, o bloco 3 possui 20 municípios pertencentes a diferentes regiões do Estado do Rio 
de Janeiro. Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/segunda-fase-de-concessoes-da-
cedae-tem-adesao-de-20-municipios-ate-aqui/>. Acesso em 22 nov. 2021 
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A atuação dessas empresas possui particularidades e recortes 
espaciais. Em Santo Antônio de Pádua a iniciativa privada fica restrita apenas 
aos serviços de água. No município de Rio das ostras, a BRK Ambiental é 
responsável pelos serviços de esgoto, bem como em Macaé, no entanto, neste 
último, sua atuação se limita a uma área do perímetro urbano entre uma parte 
do bairro Imboassica e do bairro Lagomar7. O GAB é responsável por ambos 
os serviços, entretanto, se restringe apenas às áreas urbanas do município de 
Campos dos Goytacazes. 

Nos demais municípios, a Aegea também ficará responsável pela 
operação de ambos os serviços, antes prestados pela CEDAE, obedecendo a 
Lei 14.026/2020. Os demais municípios estão prestes a terem seus serviços 
privatizados, fazendo com que os grupos econômicos obtenham o domínio 
sobre a maior parte do eixo norte do ERJ. Atualmente a mídia já tem apontado 
que os grupos empresariais que levaram os lotes 1, 2 e 4 no leilão de abril 
estão manifestando interesse em participar desse novo leilão. O GAB e a 
Aegea já manifestaram interesse após agendar visitas técnicas assim que o 
edital foi lançado. 

 Ao falar sobre os atores financeiros, o BNDES merece destaque por sua 
substancial relevância, não apenas pelo financiamento, mas também pela 
condução do desenvolvimento do setor no Brasil. Ele foi o principal agente 
modelador da regionalização do ERJ (e ainda possui projetos em curso de 
regionalização em outros estudos) e tem atuado lado a lado das empresas 
privadas que estão disputando a compra dos blocos.  

Conforme a lógica da política neoliberal, os estudos de Goes e Vilela 
(2021) asseveram a operação do BNDES como um instrumento do Estado, 
facilitando a penetração do capital privado. Os autores analisaram a atuação do 
BNDES entre 1998 (início das políticas de apoio a exportações orientadas pelo 
modelo de desenvolvimento) e 2018 (momento em que o banco interrompeu a 
atualização dos seus dados) e observaram o seu financiamento de grandes 
empresas de engenharia e construção. 

Como pode-se constatar a partir da pesquisa do IMD, algumas dessas 
empresas estão diretamente atreladas ao setor de saneamento. Dentre elas 
estão o grupo Queiroz Galvão, acionista do GAB; a Odebrechet (antiga 
controladora da BRK ambiental) e o Consórcio Galvão-OAS, do Grupo Galvão, 
um dos controladores majoritários da Iguá. O próprio BNDES é acionista desta 
última empresa, tendo participação na distribuição dos dividendos a partir de 
sua subsidiária BNDESpar. Além disso, o GAB e a Aegea Ambiental também 
possuem o banco como fonte de financiamento público, conforme analisado no 
estudo de Britto e Rezende (2017). Os autores ainda apontam alguns bancos 
que também possuem o aporte financeiro de crédito do BNDES, como o Banco 
Votorantim, que integra parte do capital da Iguá, e o Itaú Unibanco, que se 
tornou, em 2021, junto ao grupo Equivap e o Fundo Soberano de Cingapura 
(CIG), acionista da Aegea. 

 

 
7 Disponível em: < https://www.brkambiental.com.br/rio-das-ostras/nossa-atuacao>. Acesso em: 
22 nov. 2021. 
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A não-adesão de alguns municípios ao modelo de privatização e outras 
perspectivas sobre o setor 

Apesar da força de toda esta tendência de privatização, há outras 
perspectivas na arena de disputas sobre o modelo a ser empreendido nos 
avanços no setor de saneamento, que ainda estão por demandar estudos e 
investigações. Entre elas, a não-adesão de muitos municípios do interior ao 
grande projeto do governo do ERJ e do BNDES se coloca como questão para 
estudo. Os motivos dessa posição, a princípio, não são homogêneos e não 
representam necessariamente rejeição à concepção de ampliação da 
privatização dos serviços. 

Em um breve levantamento a partir da mídia sobre os municípios que 
não aderiram à concessão dos serviços de água e saneamento à iniciativa 
privada, uma vez que esses não prestaram esclarecimentos oficiais sobre a 
não-adesão, foi possível encontrar apenas o posicionamento dos municípios de 
Itaperuna e Macaé. No caso do município de Itaperuna, o Diretor de 
Saneamento da CEDAE, Marcelo Lombard, ao lado do Procurador do 
município, afirmou em entrevista que a Prefeitura de Itaperuna não aderiu 
porque prioriza o bem-estar da população e receia o aumento dos custos das 
tarifas dos serviços de saneamento (ADILSON RIBEIRO, 2021). A princípio 
revelaria uma preocupação com a equidade no acesso aos recursos e serviços 
ambientais. Porém, é algo que pode ser melhor investigado. 

Já o município de Macaé, que já apresenta parte dos seus serviços de 
saneamento geridos pela iniciativa privada por meio de uma parceria público-
privada (PPP), utiliza sua experiência como afirmativa para não-adesão, 
segundo as palavras da Vereadora Iza Vicente (Rede), onde a “privatização 
não significa solução” para o município. Porém, essa visão não parece ser 
unânime, pois o Presidente da Câmara de Vereadores de Macaé, Cesinha 
(PROS), aponta que a questão do abastecimento de água no município deve 
ser solucionada, “independente do que será feito com a concessionária" (RJ 
NEWS, 2021). Em matéria da AESBE (Associação Brasileira das Empresas 
Estaduais de Saneamento), a Prefeitura de Macaé informou que apresenta um 
“diálogo aberto” com a CEDAE para melhoria do serviço de abastecimento de 
água (AESBE, 2021).  

Nesse contexto de não-adesão dos municípios, é importante observar as 
condições de acesso a esses serviços pela população. A partir de dados do 
SNIS, de todos os municípios que optaram pela não adesão, apenas Varre-Sai 
apresenta um indicador mais problemático – menos de 32% de sua população 
atendida pelo serviço de abastecimento de água no ano de 2019. No que se 
refere ao esgotamento sanitário, indicador com déficit bem mais expressivo do 
que o abastecimento de água, temos muitos desses municípios sem dados 
declarados para o ano de 2019 e apenas a percentagem de atendimento em 
Macaé que atinge 98,5% (até maior do que o abastecimento de água nesse 
município que é de 83,1%), sendo esse serviço oferecido por meio de PPP. 

É importante observarmos que, mesmo diante de tantas deficiências e 
precariedades, tanto por parte dos municípios quanto pela CEDAE (onde, de 
certa forma, foi incentivada a sua desestruturação ao longo do tempo), alguns 
municípios conseguem atingir 87,1% da população atendida (Itaperuna) com o 
abastecimento de água. Assim, é fundamental levantarmos questionamentos 



17 
 

sobre como seria o atendimento à população caso o contexto político viesse a 
promover e incentivar os aprimoramentos em infraestrutura necessários, tanto 
para a CEDAE como para os municípios (onde, muita das vezes, o 
esgotamento sanitário fica sob responsabilidade das prefeituras).   

 Além disso, é importante pontuarmos que muitas áreas urbanas só 
poderão atingir a universalização com a regularização de áreas com ocupações 
irregulares e/ou assentamentos precários por parte das prefeituras. Esse fator 
é primordial para o oferecimento dos serviços e podemos levantar como 
exemplo a condição em que se encontrava Macaé em 2000 com quase 27 mil 
pessoas vivendo em assentamentos precários (BRASIL, 2008). Assim, mesmo 
com a iniciativa privada atuando, essas áreas não poderão ter acesso aos 
serviços de saneamento enquanto as prefeituras não tiverem condições 
suficientes para promover políticas urbanas tanto para a regularização como 
para adaptação dessas áreas. Portanto, a promoção da justiça ambiental no 
que tange ao saneamento básico ainda é distante em muitos lugares e mais 
uma vez se torna notável o papel do poder executivo local para solucionar as 
questões relativas à universalização do acesso aos serviços de saneamento. 

 Além de expor tais desigualdades, a luta em prol do saneamento e 
contra a lógica neoliberal parte de várias frentes e se faz a partir do dispositivo 
do controle social, regulamentado pela para Lei 11.445/20078. Dentre os 
atores, pode-se citar os movimentos sociais, associações de moradores, 
sindicatos, os conselhos (inclusive os setores que conversam com as políticas 
de saneamento, como saúde, educação, entre outros), Organizações da 
Sociedade Civil, universidades, entre outros. 

As atividades desses segmentos variam desde o espaço da 
universidade, com projetos de pesquisa e extensão, até os sindicatos, que 
lutam em prol dos direitos dos trabalhadores das companhias e 
concessionárias, assim como na rua, com a atuação de grupos sociais contra 
os processos de privatização. A partir os anos de 1990, várias organizações 
participaram de lutas políticas contra o avanço neoliberal no setor de 
saneamento. Como analisa Sousa (2011), a Frente Nacional pelo Saneamento 
Ambiental (FNSA) teve um papel importante no debate da Política Nacional de 
Saneamento no governo de Fernando Henrique Cardoso.  

A Frente era composta tanto por atores que faziam oposição ao governo 
e contra as medidas de privatização, quanto por aqueles que representavam o 
mercado, a favor das reformas (SOUSA; COSTA, 2011). No entanto, mesmo 
se constituindo como uma instituição não-orgânica, Sousa (2011, p. 42), 
confirma sua tese de que ela “construiu uma estratégia comum de resistência à 
privatização do saneamento nesse período, calcada num discurso de defesa da 
gestão pública e do fortalecimento do poder local na prestação desses 
serviços”. 

 Sua atuação permanece de forma mais concisa e homogênea em suas 
defesas e posicionamentos, como se mostrou contrária à Medida Provisória 
868/2018 do governo de Michel Temer, que veio a se tornar a Lei 

 
8 Segundo a artigo 3º, inciso IV da Lei, o controle social é um “conjunto de mecanismos e 
procedimentos que garantem à  sociedade informações, representações técnicas e 
participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos de saneamento básico” (BRASIL, 2007).  
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14.026/20209.  A Federação Nacional dos Urbanitários que, com a Central 
Única dos Trabalhadores (FNU/CUT), iniciou coordenando a FNSA ainda nos 
anos 90, permanece atuando na coordenação nacional do movimento, junto 
com outras instituições como a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (Seção DF), a Confederação Nacional das Associações de 
Moradores, a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros e a 
Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio Ambiente. 

Uma organização de grande destaque é o Observatório Nacional dos 
Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, que, criado em 2019, é 
coordenado por uma equipe multidisciplinar composta por pesquisadores que 
atuam como professores de diversas universidades do país, acadêmicos, 
trabalhadores de Companhias Estudais de Saneamento, de órgãos públicos, 
representantes de organizações da sociedade civil, movimentos populares, 
sociais e sindicais, de partidos políticos, de comitês de bacias hidrográficas, 
dentre outros. O Observatório tem como princípios a defesa do saneamento 
básico e do acesso à água como direito social e da função do Estado na sua 
promoção; a construção e o fortalecimento da prestação dos serviços de 
saneamento básico de natureza pública, baseada nos princípios de 
solidariedade, equidade, universalidade e integralidade com participação e 
controle social; e a produção de pensamento crítico socialmente referenciado 
sobre água e saneamento básico (ONDAS, 2019).  

Todos esses atores, sem restringir outros que não foram citados, estão à 
frente na luta ao acesso universal à água e ao esgotamento sanitário, 
realizando trabalhos alinhados a uma visão mais ampla do saneamento, que 
perpassa o direito à saúde, à moradia, à assistência social e à justiça 
ambiental, colocando-se, assim, como oposição aos avanços das reformas que 
atropelam os direitos humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A abordagem da ecologia política traduz a necessidade de mudança nas 
formas de acesso e gestão dos recursos ambientais e dos serviços 
relacionados, enfatizando os diferentes atores e perspectivas sobre o uso de 
tais recursos. Tal abordagem contribui para problematizar o acesso aos 
recursos naturais no espaço urbano, como os direitos relacionados à água, 
visando a justiça ambiental. 

O saneamento não envolve apenas o acesso aos bens ambientais ou 
serviço oriundo dos recursos naturais, é também um serviço urbano que 
envolve dimensões políticas e econômicas, e cada vez mais tem sido inserido 
em uma lógica privatista de apropriação da cidade. 

Porém, é importante reforçar o papel do saneamento para além do 
desenvolvimento urbano (infraestrutura e atrativo para a instalação de 
empreendimentos), abarcando principalmente a necessidade desse serviço 
para a vida humana. Entretanto, sabe-se que alguns grupos estarão mais 

 
9 Comunicado disponível em:  
http://www.fnucut.org.br/wp-content/uploads/2019/02/Comunicado-da-Frente-Nacional-pelo-
Saneamento-Ambiental_18_02_FINAL.pdf. Acesso em: 25 nov. 2021 
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sujeitos aos passivos ambientais do déficit do saneamento. Com isso, seria 
muito importante que os atores responsáveis pela tomada de decisões 
promovessem medidas para mudar esse panorama histórico de desigualdades. 
O objetivo desse texto foi contribuir para o mapeamento desses atores ligados 
à provisão dos serviços de saneamento básico no interior do ERJ, e os 
conflitos que manifestam diferentes visões sobre a apropriação dos recursos 
naturais e a gestão dos serviços. 

Nesse embate, questionamos em que medida a reformulação do setor, 
sob o discurso da universalização dos serviços, traduz-se na promoção da 
justiça ambiental ou numa lógica privatista de apropriação dos recursos e com 
possibilidades de aprofundamento das desigualdades. A Lei nº 14.026/2020, 
embora criada com um discurso voltado para a universalização dos serviços de 
água e esgoto, tem se apresentado como um instrumento de enfraquecimento 
do setor público e da figura dos municípios como titulares dos serviços, abrindo 
espaço para atuação das empresas privadas. 

No caso do ERJ, a formação dos blocos para participarem do leilão da 
CEDAE envolveu tanto municípios da região metropolitana como do interior. 
Entretanto, a lógica de adesão a esse processo por parte dos municípios é 
distinta, pois na região metropolitana, a adesão deve se dar de forma conjunta. 
Já no interior a adesão dos titulares dos serviços públicos de saneamento é 
facultativa, a princípio. Sendo assim, esse estudo foco no eixo norte do interior 
fluminense, a fim de mapear esse novo contexto em mudança. Verifica-se uma 
expressiva ampliação da participação privada no setor com a entrada de 
grandes grupos privados ligados ao mercado financeiro em mais municípios, 
embora também seja identificada a não adesão de alguns. Os mecanismos 
ligados tanto à adesão quanto à não-adesão ainda merecem ser melhor 
investigados. 

Além dos grupos privados e do poder público, este último bastante 
alinhado ao primeiro no contexto atual, na luta contra as desigualdades 
socioambientais acirradas pela forte atuação do mercado, temos muitos outros 
atores que fazem frente às investidas privatistas no setor. Alguns desses atores 
tiveram expressiva atuação para as mudanças empreendidas anteriormente no 
setor de saneamento, como a instauração do Marco Legal de 2007 e os 
desdobramentos dele advindos. Entretanto, a articulação das forças privatistas 
nessa nova rodada de neoliberalização tem sido forte, o que não nos permite 
deixar de revelar os conflitos existentes e lutar para que a apropriação e gestão 
dos recursos e serviços ocorra na perspectiva da justiça ambiental. 
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