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iSENVOLVIMENTO ECONôMICO NO BRASIL:

SERVIÇOS E D 'IS E SUAS IMPLICAÇõES, por Wanderly J. Manso
ASPECTOS SETORIA
de Almeida.

:seu primeiro decênio de implantação, o FGTS já
€ompletando o lidade entre nós. Há indícios de que certos de

se tornou uma rea30 discutíveis, outros não têm sido aplicados a
seus dispositivos sido modificados de modo não desejável. Já é tem-
contento, ou têm sipermitir ampla avaliação de seus resultados. Sua
po suficiente para jades, suas íntimas relações com a política habl-
História, suas finali;nentação e sua evolução são os principais temas
tacional, sua impler) só pelo seu valor como análise sócio-econômica
aqui analisados. Nãl mais discutidas instituições, mas também como
de uma de nossas para posterior levantamento histórico do esforço
documento básico pção do trabalhador, este livro- é leitura obriga-
brasileiro pela situque se interessam pelos problemas do País.
tória para todos os i

UTICA DE BEM-ESTAR SOCIAL, por Wanderly J.
FGTS: UMA PO

Manso de Almeida.

lpresentado faz parte de uma série de investiga-
o estudo aqui ~Serviços que vem sendo desenvolvida no IPEA/

ções sobre o Setor;málise e os assuntos abordados constituem, assim,
INPE~. O roteiro de ~ primeiros trabalhos, cujos resultados compõem
uma decorrência do e intitulado Dinâmica do Setor Serviços no Bra.
o livro já publicado ita feita o autor busca uma caracterização mais
sil (Cod. R. 18). Dende terciária no Brasil e investiga suas implica-
detalhada da atividêe desenvolvimento, procurando ainda enfatizar a
ções no processo d economia brasileira. A abordagem escolhida co-
situação recente da s aspectos do crescimento do prodliJ{a e da for-ça
loca em evidência o mo as. perspectivas de absorção de mão-de-obra
do trabalho, bem c<3rias. As conclusões da análise estão resumidas
nas atividades tercial do volume, destacando aí, o autor, aiAda mais,
e ponderadas no finmprego no País e oferecendo várias stlgestões de
a problemática do enteresse prático.
política, de grande i



o estudo aqui apresenta-
do tem como propósito fun-
damentai uma análise da efe-
tividade da política de abas-
tecimento de água, enquan-
to conduzida no âmbito do
PLANASA. Trata-se, pois, de
uma avaliação em que osre-
sultados conseguidos são jul-
gados em comparação com a
meta que se pretende atingir ..

O estudo buscou também
identificar e examinar fatores
<que, do .Iado da demanda,
poderão impor limitações à
expansão do abastecimento
efetivo de água potável e,
portanto, à eficácia da poll-
tica. Trata-se de unia análise
de características estruturais
dos domicllios urbanos, tendo
sido considerados os aspectos
de renda domiciliar, condição
de ocupação da residência,
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APRESENTAÇÃO

Em prosseguimento à sene de estudos que este Instituto
vem prompvendo com vistas à avaliação de políticas do Go-
verno no campo do bem-estar social, este relatório de pesquisa
focaliza o Plano Nacional de Saneamento - PLANASA no
tocante ao abastecimento de água a domicílios urbanos.

O trabalho complementa pesquisa anterior do IPEA so-
bre o Fundo de Garantia elo Tempo de Serviço (Coleção Re-
latórios de Pesquisa n.o 30) onde o mesmo autor teve ocasião
de abordar alguns aspectos do problema de saneamento e
da política habitacional inter-relacionados com a análise do
FGTS. O presente relatório reitera a perspectiva de interde-
pendência e necessária complementmidade das medidas e
políticas orientadas para o desenvolvimento social como re-
quisito para que se logrem os efeitos desejados.

O estudo que ora damos a público empreende uma
avaliação dos resultados da política federal de abastecimento
de água potável e propõe uma análise dos fatores capazes de
comprometer a eficácia da ação governamental nesse setor
específico da política social. Nesse sentido, o autor tenta di-
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~--------------------------
mensionar o mercado xara essa ,. d .. . especIe e serVIo ' .
com o objetIvo de veri icar a possibilidade do f t~ pu~liC?
mento da meta que o PLANASA b I e e IVOatlllgI-. . se esta e eceu de x d'o sIstema no sentido de t 'I ' e pan Ir
1980' orna- o apto a pro' ,, o abastecimento de ág tá I porcIOnar, ateI - b ua po ve a pelo menos 80%d
fe~f:r:~~i~ d: ~~~re~a:xt~~~ec~~~~es:o trabal~o salienta a in~
associados ao grau de instru ão n;;cos, especI~Imente aqueles
portamento da demanda de ç. 0J consumIdores, no com-
do estudo reveste-se de esp~~~;ç~~te:;;:e natureza. Ess~ parte
custos e benefícios sociais do PLANASA. para a análIse dos

pela ~:a :~~~~~~ ~el~~~~I~~au~ec~~eamen~o bá~ico _constitui,
a novas pesquisas e a dife;entes b pOdde lllvestIgaçao aberto

b . - < a 01' agens. O IPEAque a pu hcaçao deste relatório' espera
atrair a atenção dos pesquisadores contn.bua n,? ~entido de
em questão, motivando a realizaçã~ar~ea/mtuportancIaddotema
o assunto. u ros estu os sobre

HAMILTON C. TOLOSA
FERNANDO A. REZENDE

Superintendência do INPES
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posta de mcentIvo l?eto à: ~uas insatisfações quanto ao tra-vações e com o regls ro
tamento que concedi a certos aspectos.
, A l' d a efetividade da política federal, por exemplo,

va mn o , _ de desembolso para of o od . d que as wogramaçoes - . 1
01 eVl encla o. na expectativa de substancla
período_la976/80fftorma~~md~~empresas concessionárias ~sta-
aumento a par lClpaç "0 recursos. "Em seguida, foram
auais, com.b.ase.em seus Ero!tél ~976 o LANASA-Água teria
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o .:- as essa sena uma nova
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recida por um estudfo de caso'I.P°das talve~ não possibilitas-
algumas empresas oss~n;t a.nalsa ,
sem conclusões generalizavels. d -d

d d também que uma etI a
I oFernan~o ~etend e ponre~~O~ozdingsetorial" aplicado ~o

analise do mo e? e emp. ter sido feita. Na verdade, nao
a?asteciment~ dd aguclí~~~ed: saneamento básico a aplicação
so na execuça~ a P A' nfrenta sérias restrições. A exe-
de critérios m1Croeconol~~cose o I segundo moldes empresã:cução de qualquer po ltica SOCIa :.;:.:~ _
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Rio de Janeiro, agosto de 1977
WANDERLY JosÉ MANSO DE ALMEIDA
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o Sr Mário Andreaxz:aeste.veontem no B~,.durante a
de onde participou da assmatura de conv.eruos p~ a
teiação dos Territórios do Amapá, Rondôrua e Ro~
lo Planasa (Plano Nacional de Saneamento), desenvolVIdo

IOO~~~~VêniOS,que integram as f1lt~ unidades da
' edera -o ao Plano, prevêem a aplicaçao pelo BNH de
erca d~Cr$ 1 bilhão, até 1984. O volume representa 3,6% do
tal de recursos que será empregado pelo banco, durante
te ano em saneamento - Cr$ 27,45 bilhóes, ou 17% do

'rçamento previsto para aplicaçóes em programas.
Até o último mês de abril, os dados do BNH revel~ que

pianasa atendeu 2 mil 317 municípios com abasU:CImento
'água e apenas 190 com sistemas de esgotos cOnsId~rados
satisfatórios O presidente do banco, José Lopes de Oliveira,
XPlicouque, até agora, "a primeira grande priorid!lde do
lanasa foi o abastecimento d~água,porque 0toSfinanCIamJ~
os Para fornecimento de sistemas de esgo s ~ram m
'emorados e sem retomo garantido". Mas frisou que o
Offiecimentode sistemas satisfatórios de esgotos já passou
ser o programa prioritário. axz:a
Ele concordou com as palavras do Ministro Andre

om relação à recessão e afirmou que "o Brasil é um pais
om tanta coisa por fazer e com tanta pre~ em realizar,
ue a recessão toma-se contrária à prõpna estrut~ do
ais" E citou palavras de Oswaldo ~: "o Brasil é ~
uraco tão grande que chega a ser lIllUordo que o ~aos .
Ejustificou decisões tomadas Pl;l~Governo, exclwndo o

tol imobiliário de medidas restntlVas ad~tadas, at~vé~
e cinco argumentos 1) o setor .hab.itacIo~ co~tn~~
financeira € socialmente para reduzu' a ~çao, 2)~ mdus
trla ã€ constmçàc não pressiona o crédito bancário e nao
iq1andt os meiolSae pagamento, 3)08desembo~sosd?,BNH
In se~ planu!>ocorren, pc) e~~~ cOn?lUíd~- ~b.re

, criaUb t' rUllJriquew a cnar 4) as <,:lassesSO?I~ e
s príontariamentt liLeudIaas pelu BNB (a m~a e
represeutan, illllh parTRda popwl1çao tIue nao de.

8 tJellliISU{JerflU(>bt 5)v sistelna d.<-,BNH nau pl'e~slOr:a
(;0 dt i1!:lWleuloUS11100UlZ't mUlta;,outras industnas
é mtw-ae-uor" rUIuquallfical1a to senu-4ualIficada. ,

naIs de autonomia e rentabilidade tende a ser tanto menos
viavel-9uan o maiores se revéleffi as necessida es re istri ' u-
twas. CàlltUêlo, par,ece:.rne--semp'rerecomendável a busca de
maior eficiência na prestação dos serviços públicos, motivo
esse do estabelecimento e manutenção de órgãos de adminis-
tração indireta. No setor de saneamento básico, as iniciativas
tomadas no âmbito do BNH inauguraram uma nova etapa da
política federal e aceleraram providências para atingir metas
mais significativas. Contudo, isto não exime a administração
direta do constante acompanhamento e supervisão da execu-
ção da política, de um ponto de vista mais abrangente, bus-
cando coordenar e complementar as ações de seus órgãos de
administração descentralizada.

A coordenação geral, objetivando maior integração e com-
patibilidade dos diversos programas sociais mantidos pelo go-
verno federal, parece-me indispensável e carente de certa
ênfase. Esta foi uma conclusão que, COmfreqüência, natural-
mente se impunha em várias fases do estudo aqui apresentado.
A necessidade de maior integração dos tantos programas de
desenvolvimento urbano já estabelecidos é tratada em uma
das seções deste relatório. Porém, em nossa mesa redonda,
Thompson Andrade cobrou-me análise mais detida e maior
destaque desse aspecto.

Por outro lado, conforme investigação desenvolvida neste
estudo, estímulos relativamente mais fDItes ara a aquisi ão
e certos bens duráveis-Cstà!iám conduzindo à efetivação de
adrões de COllsumo_que, do ponto de vista social, apresentam

inversoes e 12rior'dades. Ao mesmo tempo, procurei evidenciar
<iU'eiãfs inversões são tanto menos freqüentes. quanto mais
elevada a escolaridade dos indivíduos, qualquer que seja o
nível de renda domiciliar. A importância assumida pela va-
riável educação nessa análise, face ao pequeno poder expli-
cativo fornecido pela variável renda, não foi de todo abonada
por Dorothea Werneck em nossa mesa redonda. f; possível
que suas dúvidas sejam procedentes, mas talvez tenha sido a
ênfase que concedi àquela variável que atraiu tanta atenção,
porquanto creio que a análise está bem fundamentada.
. A todos esses ilustres colaboradores apresento, pois, meus

agradecimentos, E gostaria de destacar meus agradecimentos
a Leila Maia e Carmem Argôlo que mantiveram a presteza e
o cuidado no processamento de dados, para que meu estudo
pudesse prosseguir sem interrupções.
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PRIMEmOS
COMENTÁRIOS

1.1
Propósitos deste Estudo

o estudo aqui apresentado teve como propósito funda-
mental uma análise da efetividade da política de abasteci-
mento de água:enquanto conâüZiõa no âmbito do PLANASA.
Trata-se, pois, de uma avaliação em que os resultados conse-
guidos são julgados em comparação com a meta que se pre-
tende atingir. Em concordância, uma política é considerada
tanto mais efetiva quanto mais próximos da meta se mostrarem
os resultados obtidos, ou quanto mais garantido (ou previsível)
for o atingimento dessa meta, caso ainda não tenha trans-
corrido todo o período de sua execução.1

1 Sobre critérios de avaliação de programas públicos, ver J. S.
Wholey, et al., Federal EvaluatiOll Poliey (Washington D. C.: The Urban
Institute, 1973); O. L. Deniston, et aI., "Evaluation of Program Effecti-
veness", in Publie Health Reports, voI. 83, n.o 4 (abril de 1968); W.
J. Smith, "Cost-Effectiveness and Cost Benefit Analysis for Public
Health Programs", in Publie Health Reports, voI. 83, n.o 11 (novembro
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Para efeitos da presente an' I'
exp~essão da meta: prover até 1;8~e, adoto?-se a seguinte
potavel a pelo menos 80%'da ' ;:bastectmento de água
percentagem de atendo t pOPblaçao urbana do País. Tal
bém alcançada em cad:~: °d su e?tende-se, deve ser tam-
tes do PLANASA o. a as umdades federadas integran-
vés dos PEAG (i' ep Iquanto esse plano é desenvolvido atra-

. ., programas estaduais) .
. Duas observações se fazem desd ., , .

melrO lugar, que a o ula ão '. e Ja, n~c~ssanas. Em pri-
referência aqui utili~a~a ~ UIbana ~OnstItUIa dimensão de
tativos do atendimento' or consbegumte, os aspectos quali-. proposto em d .porclOnado, não são suficiente ' t ~omo aquele Já pro-A d men e consIderados neste estudo

segun a observação ' d ' .
mações dis'g0nÍveis quanto ~ 'te ca!ater estatístico. As infor-_. ' a SIua ao . ,sao :e~hza a com o PLANASA ¥ preeXIstente ~ a expan-
tenCtatS de abastecimento do ~tre erem-se a caeaculades '/'lO-
1980) ASSIS emas no ano t (. - r--. penas com eSSeti o d . _ -m,ea toe., em
em cada Estado arti' p e mformaçao a analise do Plano
trata-se das estatÍs~icasClpa?te mostra-se factível. Além disso_ maIs recentes' 'nao se estendem além de t d ' as quaIs, mesmo assimagos o e 1975. '

Esses dados são fornecidos elo B
tamentos estatísticos e pro'etot f N.H, com base em levan-
concluídos. Sempre ue oJ, l~ancIados em execução ou
ternativas ou comple~enFar~~lv~l' procurou-se informações al-
sem uma análise mais ri or ' e .outr~s ~ontes, que permitis-
mento efetivo da popula~ãO~sa e mferenclas sobre o abasteci-

a período de referência da 1'-mos gerais, de 1968 a 1980 Ab ava laça0 transcorre, em ter-
tempo anterior ao PLANASA (arca, porta~t~, .um intervalo de
mas durante o qual" que teve lmclO em 1970/71)
d ' Ja se contava Como FINANS 'q-se o BNH como rinei aI' A, destacan-
execução da política ffderatd entIdade na implementação ee saneamento básico.

de. 1968); B. C. Creenberg "C I S .
P~~iP(lfes", ir: Bulletin of the N':.v l'~~n~ andedEvaluation: Some Basi~
~. everelro de 1968). H E . r ca my of Medicine vol 44
~~r~oA:~ity Hfealth: .R.eiati~gRe~N:~~e ê~aty .. ScBhaUefe;,"Évalu~tio~
de " my o Medtcme; OMS E, l ., ' m u etm of the New

l Medw, Series de Informes T '. va uaclon de Prof!.ramas de Hi ien
O(tiS, bLes Approl)Í8ionnements pe::bl~~se~C~nebrsa: .OMS, 1973), n/~528~
. ene ra: OMS, 1969) nO 420 I au, ene Rapports Tecni u~

~~n3e53de L'Habitat, Série Reppo;t?~~dni'ql0de (dC'ApPTbeCiatíonde LCJHi_
. . ues ene ra: OMS, 1967),
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a intervalo de tempo correspondente às realizações ob-
servadas estende-se até dezembro de 1974 ef ou agosto de
1975, uma vez quc ainda não se dispunha de estatísticas mais
recentes.

A falta de informações mais completas e adequadas impôs
sérios empecilhos à realização de uma rigorosa avaliação do
PLANASA. Para suprir, pelo menos parcialmente, tais defici-
ências, foram elaboradas duas análises comrlementares. A pri-
meira trata das características dos "municlpios beneficiados"
elo PLANASA,2 enquanto na segunda são álioroaoas as pro:
gramaçoes einvestimento rara o intervalo 1975/80. Em am-
bas, procurou-se obter subsidios para um melhor julgamento
da política.

Este estudo também teve como propósito uma análise
de eficácia da política de abastecimento de água. Nesse tipo
de avaliação procura-se verificar em que medida os investi-
mentos realizados se traduziram em efetivos benefícios para a
comunidade. Aqui impOltariam os acréscimos ocorridos no to-
tal de população efetivamente abastecida, e não as expansões
de capacidade dos sistemas de abastecimento. Contudo, tal
tipo de avaliação revelou-se inviável, dada a exigüidade de
informações.

Como alternativa, buscou-se identificar e examinar fato-
res que, do lado da demanda, poderão impor limitações à
expansão do abastecimento efetivo de água potável e, portanto,
à eficácia da política. Trata-se de uma análise de características
estruturais dos domicílios urbanos, tendo sido considerados os
as ectos de renda domiciliar, çondição de ocupação da resi-
dência, natureza oa labitação e preferências individuais de
consumo. ~ - .

A análise é desenvolvida a partir de proposições e estu-
dos de caso, procurando demonstrar as possíveis limitações à
eficácia da política federal e indicar necessárias providências
para eliminá-las.

Na Seção 1. 2,- a seguir, foram explicitados os objetivos e
metas da política federal de saneamento básico, fazendo-se um
retrospecto de sua formulação a partir de 1964. A atual orga-
nização institucional do Plano Nacional de Saneamento -Básico

<) Isto é, dos lnunicípios que entregaram, às respectivaS concessio-
nárias estaduais, a exploração de seus sistemas de abastecimento de
água.

3



(P~A.NASA) é ex~l~cada na Seção 1.3. O Capítulo II trata da
efetlvIdade da pohtlCa de abastecimento de agua sendo com-
plementares os dois capítulos subseqüentes. O estudo das limi-
tações à eficácia dessa política é apresentado no Capítulo V,
enquanto um resumo das conclusões consta do Capítulo VI.

1.2
Objetivos e Metas da
Política Federal

O Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) foi for-
mulado e posto em execução, pelo BNH, a partir de 1971.3
Os seguintes objetivos são declarados como "permanentes":

"a) eliminação do defíeit no setor de saneamento básico
~tra.vés de programação adequada, que permita atingir o equi-
hbno entre a demanda e a oferta desses serviços no menor
tempo, com um mínimo de custo; ,

. ~ ) manutenção, em caráter permanente, do equilíbrio
atmgIdo entre a demanda e a oferta de bens e serviços no cam-
po do saneamento básico;

c) atendimento a todas as cidades brasileiras mesmo aos
núcleos urbanos mais pobres; '.

.d~. instituição de uma política tarifária de acordo com as
possIbIhdades dos consumidores e com a demanda de recursos
e serviços de forma a obter um equilíbrio permanente entre
receita e despesa;

. e) . instituiçã~ de uma política de redução de custos ope-
r~clOnaIs em funçao de uma economia de escala com reflexos
dIretos no esquema tarifário;

f) desenvolvimento de programas de pesquisa treina-
mento e assistência técnica."4 '

a C~. Presidência ~;tRepública, Secretaria Geral do Conselho de
D~s~n~?lv.Imento Soci~l, ~lano Nacional de Saneamento _ Nova Siste-
rnahca , In CDS II (JaneIro/junho de 1975), p. 73.

(
• 4 Cf. B!'lH, Modificações no Sistema Financeiro do Saneamento

RIO de JaneIro: BNH, 1975), pp. 39-40.

4

Saneamento básico abarca, nesse contexto os serviços r~- I

[aciona os com o al.5ãStecimento e água e o esgotamento san.I-
tario. Ao mesmo tempo, implícita ou postula~amente, e til

passim, observa-se que são o a~a;t~ciment? ?e agua para uso
doméstico e o esgotamento samtano domestlco as componen-
tes principais do saneamento básico visado pelo Plano. Nota-
se, também, a explícita delimitação do quadro urbano como
área-objeto.

A necessidade de programação determinou, natura~men-
te o estabelecimento de metas, as quais são hoje as segUIntes:,

"1) atender até 1980, com água potável, a mais de 80%
da população urbana em pelo menos 80%das cidades brasileiras
c' todas as regiões metropolitanas;

2) atender até 1980 às regiões metropolitanas, capitais
e cidades de maior porte com serviços adequados de esgotos
sanitários;

3) atender, na m~dida do r::ossível, com. serviço'~5de es-
gotos mais simples, a CIdades e VIlas de menOl porte.

Estas metas constituem uma redefinição, feita em 1975,
daquelas fixadas inicialmente, em 1971, quando foi proposto:

". .. para o ano de 1980, o abastecimento de água a,. p~-
lo menos, 80%da população urbana naquele ano, o gue sIgn~-
ficaria fornecer de maneira regular, água potável a 65 mI-
lhões de brasileiros. No setor de serviços de esgotos e visando
ao controle da poluição, objetivou-se dotar, no mesmo prazo,
50% da população urbana de serviços capazes. de coletar, h'uns-
portar e dar destino final adequado aos despeJOs.de pelo menos
40 milhões de habitantes."G Assim, no estabeleCImento das me-
tas atuais, parece estar implícita a intenção de melhor demarcar
a área-objeto do Plano. Essa redefinição merece pelo menos
alguns breves comentários, uma. ~ez que d,e~a pode transpa-
recer uma idéia de menor ambIçao da pohtlca.

Em primeiro lugar, as novas metas .poderão re~ultar, de
fato, mais ambiciosas quanto ao abasteCImento de agua. Su-

õ Cf. Presidência da República, Secretaria Geral do Conselho de
Desenvolvimento Social, op. cit., p. 75.

6 Idem.
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, cede que o PLANASA é implementado ao nível de cada Es-
tado, através dos respectivos Programas Estaduais de Água
(PEAG).7 Em capa um destes, propõe-se o atendimento a
80% da respectiva população urbana em 1980. Evidentemente,
esse percentual de população poderá estar concentrado em
um número inferior a 80% das cidades do Estado. Assim, de
acordo com as metas iniciais, as demais cidades não seriam
necessariamente beneficiadas. Porém, de acordo com as novas
metas, o atendimento deve estender-se também a 80% das ci-
dades, fato que poderá implicar um abastecimento superior
a 80% da população urbana.

Quanto aos serviços de esgotamento sanitário, a nova
prioridade às. regiões metropolitanas, capitais e cidades de
maior porte, tampouco significa uma necessária diminuição
da tarefa proposta. Como ilustração, deve-se mencionar que,
já em 1970, as cidades com população superfur a 250000 ha-
bitantes perfaziam cerca de 40% da população total das cida-
des. S Portanto, a diminuição ou ampliação da tarefa depende-
rá, inter alia, da delimitação do que se entende por "cidades
de maior porte".

O PLANASA constitui a mais importante peça da atual
política de saneamento básico, a qual, não obstante, há muito
vem sendo desenvolvida. No presente, à execeção do Acre, to-
dos os Estados e o Distrito Federal participam desse Plano. Os
governos, em acordo com o BNH, estabelecem seus .respecti-
vos programas para o setor, procuram obter a adesão dos Mu-
nicípios selecionados, bem como a necessária concessão dos
serviços à empresa estadual de saneamento.

No Estado do Acre, nos territórios federais, assim como
nos centros urbanos de "menor porte" e na área rural, a polí-
tica tem sido implementada e executada essencialmente fora
do âmbito do PLANASA, através dos organismos especializados
e regionais dos Ministélios do Interior e da Saúde (e .g .,
DNOS, DNOCS, SUDAM e Fundação SESP), em colaboração
com os governos estaduais, municipais e dos territórios.

Claro está, o PLANASA não abrange todos os municípios
nos Estados participantes, nem mesmo todos os "grandes cen-

7 Ver Seção 1.3 deste relatório.
S Naquele mesmo ano, as cidades com população superior a 100

mil habitantes já perfaziam cerca de 52% da população das cidades
Cf. estatísticas obtidas a partir do Censo Demográfico de 1970. Ver
Tabela IlU.
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tros urbanos", por motivos, entre outros, que ;Ie:orre~ ta~to
de sua ainda curta existência, quanto das propnas p~eferen-
cias de governos municipais pela exploração dos servIços.

Entretanto, a política é hoje bastante divers~ daquel~ q.ue
se praticava há 10 anos. Já no Programa de Ay~o ECOnOlTI1Ca
do Governo (P AEG /1964/66), denot~-se exph~lta preocupa-
ção do Governo Federal por seu efehvo envolVImento na ex-
pansão dos sistemas de abastecime.n~o de ~g~a e de esgota-
mento sanitário (uma área de atribmçao mumclpal), b~m como
a intenção de influir mais decididamente na melhona desses
serviços. Nesse p'rograma federal, Saúd~ e Saneam~l~to. são
considerados conjuntamente no estabeleclment? de dl1etn.zes,
objetivos e metas. A educação sanitária,. c:s servIços preventl,:os
de saúde pública, o treinamento e pro.vlsao de pess?al especIa-
lizado são necessidades apontadas e tidas como objeto de ~e-
lhoria tanto para a área rural, quanto para os menores e malO-
res centros urbanos.

A par disso, estabelecia o PAEG para as cidades de mais
de 20 mil habitantes:ll

"Além daqueles relativos especificamente à saúde, os se-
guintes programas principais se encontram em execução, na
área de saneamento:

a) 'Programa Nacional de Abastecimento de Água, CO!ll
o objetivo de abastecer, no fim do decênio, 70% da populaç~o
urbana, ou seja, 32,2 milhões de habitantes, em comparaçao
com os 14,2 milhões que são atendidos atualmente;

b) Programa Nacional de Esgotos S~nitários, com o ob-
jetivo de atender, no ano de 1973, apr~X1madamente 30% da
população urbana prevista para a época.

Os estudos elaborados em 1966/67 para formulação do
Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social (1967/
76) diagnosticaram mais detidamente o ..setor ?e s~~eamento,
forneceram um conjunto de recomendaçoes de pohhca, suge-
riram um esquema de mobilização de recursos e de programa-

II Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, Progra-
ma de Açcio Econômica do Governo, 1964-1966, Documentos EPEA,
(maio de 1965), n.o 1, p. 221.
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Ainda em concordância com aquelas recomendações, as
Diretrizes propunham: 14

"a) instituir o Conselho Nacional de Saneamento, em
substituição ao Conselho Nacional de Saneamento Básico
como órgão de coordenação, planejamento e conb'ole da polí-
tica nacional;

b) instituir um Fundo Nacional de Saneamento, que reu-
nirá recursos nacionais e internacionais destinados a financiar
programas de abastecimento de água e esgotos, para aplicação
subordinada a critérios mais racionais, e em condições mais
realistas de economicidade (com exigência, por exemplo, de
reposição pelas populações atendidas);

c) criar um Fundo de Reinvestimento, vinculado ou in-
t~grante do Fundo Nacional de Saneamento e formado pos-
SIvelmente por uma taxa ou sobretarifa a ser cobrada dos
usuários. dos serviços públicos de água e esgoto (formação de
recursos próprios para desenvolvimento auto-suficiente, no fu-
turo, do Programa Nacional de Saneamento )".

9

Desenvolvimento (PED /1968/70). Assim é que as Diretrizes
do Governo, traçadas em julho de 1967, estabeleciam: 13

"a) promover o planejamento e coordenação dos progra-
mas de saneamento;

b) concentrar recursos em programas e projetos prioritá-
rios, dentro de uma escala de valores a ser estabelecida pelo
órgão nacional de planejamento e coordenação do programa;

c) substituir o sistema de consignação de recursos or-
çamentários a fundo perdido; isto implicará a criação de um
mecanismo ao qual será atribuído o financiamento dos proje-
tos de saneamento, para futura amortização pelas comuniaades
beneficiadas;

d) instituir sistema de captação de recursos próprios
(não orçamentários) para estímulo dos programas de sanea-
mento (notadamente no que concerne ao abastecimento de
água e esgoto)".

13 Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, Diretrizes de
Governo - Programa Estratégico de Desenvolvimento (julho de 1967),
p. 105.

14 Ibid., pp. 105-6.
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68
49

ção ~e. investimentos, firmado em metas de mais la
ClasSIfIcando as cidades em três catego" drgo prazo.nha 'd nas, os estu os propum para a area .e saneamento básico: 10 -

a) Abastecimento de água. Percentagem d
urbana atendida em 1976: a população

- nas "Cidades Grandes"
- nas "Cidades Médias"

nas "Cidades Pequenas"

10 Ministério do Planejamento e Coo d -
de Desenvolvimento Econômico S . i r enaçao Geral, Plano Decenal
neamento (Versão Preliminar) e °4C3lQ'72tomo VI, voI. 3, Saúde e Sa-

I - b ' ,pp. e 78 As cid dpu açao ur ana superior a 300 'I h b' . a es com po-
"Grandes". aquelas c < I _IIU a Itantes foram definidas como
mo "Méd.' ". OI popu açao urbana entre 20 mil e 300 mil
quenas". las, e, aque as de população inferior a 20 mil, como '''~~=

11 Ibid.
12 Ibid., p. 45.

b) Esgotamento sanitárI'o. P t I
b ercen agem (a população

ur ana atendida em 1976:

- nas "Cidades Grandes" 64
- nas "Cidades Médias" 63
- nas "Cidades Pequenas" 54
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men~des~~~~e'd~s4;t~:Slt;~pun~am66,..expandir o ~basteci-
na 1976 '. ' paIa A> da populaçao urba-
c, em ; e, o atendImento em esgotos de 33% 1967

para 61%da população urbana, em 1976.11 ' em ,
Ao, mesmo tempo, a dimensão dos defieits então estima-

dos paIece ter alertado os planeJ'adores levando' d -I de á b" ' a emarcaçao
no ~ma .~e~-o Jeto .maIs restrita e prioritária: o quadro urba-
. as CI a es. AssIm, assentou-se que: "Nas condi õ b .

leIras o solucionamento do problema d ç es ,rasI-
rurais e se' .' e saneamento em areas
caráter ind~:ili~~~~~;2tem que apelar ainda para medidas de

I
Afsrecomendações de política oferecidas para o Plano D .

cena oram la g b d ' e.r amente a ona as no Programa Estratégico de



remodelação de sistemas
e redes de esgotos, nas

Explicitand b' t' .estabelecia-se o t.? Je IVOS110 campo do saneamento básico
. tIl; , en ao, que os recursos seriam destinados 'Je os c e: . a pro-

':1.0) construção, ampliação ou
coletIvos de abastecimento d '

1, e agua
granc es e medias cidades;

2,0) , I, Imp antação de sistemas coleti d b '
de agua, provavelmente sem ramais dom~o~l' e a asteclmento
ma ' d' 'd ' d ICImres e de progras In IVI ualS e esgotos sanitários (fossas ' .-
cos, etc,) nas cidades menores", ou tanques septi-

Em junho de 1968 I '1968/70 d f ' conc ma-se a formulação do PEDI
, on e oram estabelecidas as seguintes metas: 16

População urbana atendida em 1970:

abastecimento de ácrU'l' 25 O In'll - d h b'I:> " , I 10es e a Itantes'
esgotamento sanitário: 10,7 milhões de habitantes, '

Tais me~as s'g T' ,33 15 ,', I I~II?anu:n acrescimos de, respectivamente
f
,e ,1% Ielatlvos a sltuaçao corrente em 1966 (ou 1967 '

OIme o mesmo documento), ' con-
O fundo nacional proposto 'D ' ,

teve sua criação efetivada al'nd.a nas 1961r7etTlzesde Governo
F" ' " em com o Fu d dInanClamento para Saneamento (FISANE) 17 N n o e
ano, o Ministro do I t ' . esse mesmo
FISANE t b I dn enor entregava ao BNH a gestão do

, es a e ecen o, em Portaria q d' "ver recursos para f' , ", ue se estmava a pro-_ ' o manClamento de estudos . .
cuçao de obras ou serviços e assistA . t' ,c ploJetos, exe-
implantação, ampliação e ;nelllOriae~cla ,ecmea, necessários à
de abastecimento de á ua em cent. os slstema~ d~ esgotos e
de acordo com os obJ'eti~os e lOS P?pUlaelOnals do País,normas prevIstos , .. ".18

15 Ibid,
16 M" ,. d" lnIsteno o Planejamento e Coordena ã C I

trateglco de Desenvolvimento 1968/1970 S' ç o era, Programa Es-
dente à Área Estratégica IX'-D) E', I.ntese (quadro correspon-
Estrutura Ceral (Versão P I' . e) strategm de Desenvolvimento e

17 Cf D' re umnar , parte IlI, voI. II p. XVlI-13
, ccreto n,o 61 160 de 16 8 1967 O C' .

Saneamento foi criado pela Le! ° 5 sia d' onselho Nacional de
de Reinvestimento" não foi' \';"d " e 26/08/1967, O ."Fundo
fund~~entado a posterior cri;~:; doso;Fx~~em, a proposição parece ter

Cf. Art. 1.0 da Portaria n.o 214, de 14/09/1967 (MINTER).
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Estabelecia, também, que: "Na medida das disponibilida-
des financeiras, mediante a elaboração de programas especí-
ficos e respeitados os compromissos oriundos de contratos de
financiamento, com destinação expressa, poderão ser aplicados
recursos do FISANE em financiamentos destinados a outros
'setores do saneamento, inclusive drenagem, controle de inun-
dação e irrigação."1\)

A partir de então, as iniciativas tomadas pelo BNH deli-
nearam mais claramente as diretrizes e instrumentos de ação,
criando uma superintendência especializada, estabelecendo o
Programa de Financiamento para Saneamento (FINANSA), de-
finindo as condições e os contratos de concessão dos emprésti-
mos, bem como seus "agentes financeiros" e "promotores",::u

Em fevereiro de 1968, a diretoria do Banco baixava reso-
lução visando a estimular a formação de fundos regionais,
estaduais ou intermunicipais para financiamento de obras de
saneamento.::1 Estes vieram dar origem aos Fundos (estaduais)
de Financiamento para Agua e Esgotos (FAE), que consti-
tuem importante insh'umento do atual Sistema Financeiro do
Saneamento, instituído em setembro de 1968.2::

Buscando maior operacionalidade, nesse mesmo ano foi
aprovado o subprograma REFINAG, destinado exclusivamen-
te ao financiamento ou refinanciamento da implantação, am-
pliação elou melhoria dos sistemas de abastecimento de água,
lIOâmbito do Programa de Financiamento para Saneamento.2:l

No ano seguinte, aprovava-se o segundo subprograma:
para financiamento ou refinamento da implantação ou me-
lhoria de sistemas de esgotos sanitários, visando ao controle
da poluição das águas.24
. As metas que, em 1971, viriam ser adotadas no PLANASA
Já aparecem explicitamente estabelecidas no plano federal Me-

19 Idem, Parágrafo Único.

d
20 Cf. Resolução do Conselho de Administração, BNH-RC n.o 61,

e 27/11/67.
I ::1 Vcr Rcsalução de Diretoria, BNH-RD n,o 9, de 14/02/68; c,
nstrução de Diretor Supervisor do FISANE, ID-SFI n,o 01/68,

22 Através da Resolução do Conselho de Adnlinistração, BNH-RC
n.O20, de 04/09/68.

~ Cf. Hcsolução da Diretoria, BNH-RD n.o 10, de 14/02/68.
~j Cf. Hesolução da Diretoria, BNI-l-HD n,o 59, de 17/09/69.
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I
~as e Bases para a Ação de Governo (1969/73) que, para a
area de saneamento, listava as seguintes principais realizações
programadas:

"I - Execução de programa de financi mento capaz de
ass~gurar, .no_quadriêni~, o suprimento de água potável para
maIS 20 mIlhoes de habItantes urbanos. É essa a primeira eta-
pa da Década do Saneamento Básico, que visa a atender com
serviços de água, em 1980, proporção da ordem de 80% da
população urbana brasileira. As aplicações globais necessárias
a consecução dessa meta deverão ascender, no período, a
Cr$ 9.900 milhões (a preços de 1970). O Ministério do Inte-
rior, através do Banco Nacional da Habitação (Mecanismo
Financeiro de Saneamento) e do orçamento, concorrerá com
cerca de Cr$ 5.000 milhões.

U - Consolida~ã? de um sistema de financiame~ para
obras ~e esgotos samtanos, de moao a elevar para, pelo menos,
50%, ate 1980, a proporção da população urbana servida."25

Em concordância com as recomendações para o Plano
Decenal, com o PED e COmdiretrizes que já vinham sendo
observadas pelo BNH, o Metas e Bases propunha, ainda:

"lU - Condução dos programas de financiamento de sis-
temas de abastecimento de água e de esgotos consoante as se-
guintes definições básicas:

- minimização e racionalização das aplicações da União
a fundo perdido; tais aplicações serão destinadas, de forma
programada, a subsidiar municípios de menor renda na con-
trapartida, que se torne indispensável, aos financiamentos re-
cebidos;

- conjugação de esforços dos diversos órgãos federais ca-
pazes de cofaborar para o êxito do programa, definindo-lhes
os campos de ação e integrando-lhes os esforços;

- atuaç~o de for.~a ?escentralizada, a,través de orga,nis-
mos estad~aI~ e. mUlllcIpa~s, e C?~ observancia do prinCIpio
de execuçao mdIreta, por mtermedIO do setor privado;

25 Presidência da República, Metas e Bases paTa a Ação do Go-
verno (setembro de 1970), pp. 78.9.
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- _ viabilização da operação dos sistemas ?e água e _de
gotos e redução de seu custo operacional atraves da operaçao,

~~r um mes~~ c~ncessionário, de um conjunto integrado de
sistemas mumcIpaIs; e _

_ tarifação que permita a operação, manutençao e expan-
são do sistema local (e, para a área de saneamento geral).

IV - Consecução das seguintes metas adicionais na área
de saneamento:

- solução do problema das inundações em áreas urbanas,
em diversas cidades que somam uma população total de 15
milhões de habitantes; e

- execução de trabalhos de re~u!~rização de curso.s de rios
em 150 bacias hidrográficas, pOSSIbIlitando o aproveIt~mento
das áreas recuperadas para programas de desenvolVImento
agropecuário. "2G

Ao mesmo tempo, o Ministério. ~a ~~úde era c~am~~o ~
colaborar, em articulação com o Mll1lSte~'IOdo Inte:lOr, par,l
a espansão da rede nacional de abasteCImento de agua e de
esgotos, ... ". 27

De 1969 a 1973, ampliou-se para oito o número de sub-
programas especializados do FIN~NS!-, enq~anto se. busc~-
vam o aperfeiçoamento e a consohdaçao do SIstema FInanceI-
ro do Saneamento (SFS), bem como o estabelecime_nto do
PLANASA, que viria a p~rm!tir. melhor. .coor~enaçao das
ações do BNH, de demais orgaos da adnumstraçao federal e
de governo estaduais e municipais. .

À guisa de síntese, a Tabela 1.1 ~o~pila as metas maIS
explícitas da política de saneamento basl~o co~forme. expres-
sas nos diferentes planos e programas ate aqUi menclOnados,
bem como aquelas adotadas nos PND I e lI. Tais meta~ nã?
são estritamente comparáveis entre si, d.adas as prováve~s dI-
ferentes bases estatísticas e de informaçoes sobre as quaIS fo-
ram construídas. Antes, possibilitam uma apreciação das inten-
Ções, ou dos objetivos, de política dos dife.ren.tes govern.os na
esfera federal. Ressaltam, sobretudo, a contInUidade das mten-
ções e o progressivo envolvimento dessa esfera no ~s.forço.de
promover a melhoria dos serviços de saneamento baslCo.

26 Ibid., p. 80.
27 Ibid., p. 78.
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TABELA 1.1

SANEAMENTO BÁSICO. SITUAÇÃO E METAS DE
ATENDIMENTO, SEGUNDO OS PLANOS OU

PROGRAMAS FEDERAIS

Esgotamento Sanitário

17,7 milhões de habitantes'
i.e., 29% da população ur-
bana

As regiões metropolitnnn.s,
capitais e cidades de maior
porte; e, em serviços mais
simple., às cidades e vilas
menores

13 523 mil habitantes

19 323 mil habitantes

Abastecimento de Água

~Iais de 80% da populaçio
urbana, em pelo menos
80% da. cidades

60,3 milhõe., de habitantes 33,7 milhões de habitantes
i. e., 79% da populaçio i. e., 44% da população ur-
urbana bana

39,7 milhões de habitantes,
i. e., 6:1% da população
urbana

27 045 mil habitantes

38 045 mil habitantes

Informllções obtidas a partir de:

MINIPLAN, PAEG, 1961,/66, Documento EPEA (maio de 1965), n .• I, p.
221; MINIPLAN, Plano Deeenal, tomo VI, vol. 3, Saúde e Saneamento (Versão
Preliminar), pp. 71-2, 76 e 78; MINIPLAN, PED 1968/70, Estratégia de De-
senvolvimento e Estrutura Geral (Versão Preliminar), parte IH, vol. lI, p.
XVH-13; Presidência da Repúhlba, Meta.o e Bases (setembro de 1970), pp.
78-9 e Quadro HI ("Metas Estratégic,," Setoriais"); Brasil, I PND 197£/71"
Quadro IH ("Melas Estratégicas Setoriais") (Publicação, em separata, da Lei
n.• 5 727, de 4/11/1971); Brasil, Projeto do Jl PND 1975/79, Quadro H ("1979:
Indicadores Econômicos e Sociais") (Publicação, em separata, do Projeto de
I,ei enviado ao Congresso Nacional, através da Mensagem n .• 430 (Presiden-
cial), de 10/09/1974); e, Presidência da República, Secretaria-Geral do Con-
selho de Desenvolvimento Social, "Plano Nacional de Saneamento - Nova
Sistemática", in CDS H (janeiro/julho dc 1975), p. 74.
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PLANASA (1975-- )

b. Meta para 1979

a. Meta de atendimen-
to para 1980

a. Situação em 1974

PND H (1975/79)
Atendimento à popula-
ção urbana

a. Situação em 1970

b. Meta para 19H

Plano ou Programa

PND I (1972/74)
Atendimento à popula-
ção urbana

FONTES:

8

fi

fi PLANASA (1971(75)
Atendimento à popula-
ção urbana

a. Objetivo de atendi- Pelo menos 80% da popula- 50% da população urbana
mento em 1980 ção urbana

(Continuação)

nd

Esgotamento Sanitário

30% . da população urbana
esllma~a para 1973 (i.r.,
13,8 nulhões de habitantes)

335 mil habitantes
472 mil habitantes

61% da população urbana
t. e., 40,4 milhões de habi-
tantes

9,3 milhões de habitantes
(rede geral)

10,7 milhões de habitantes

13 416 mil habitantes

20 637 mil habitantes
(continua)

Pelo menos 50% da popula-
ção urbana

Abastecimento de Água

J 7 450 mil habitantes

70% da população urbana
~t~ o lOfinal do dect"nio "
t.~., 32,2 milhões de h~-
bltantea

14,2 milhões de habitantes
urbanos

1 500 mil habitantes
1 750 mil habitantes

40% da população urbana, 33% da populaçlo urbana'
~:';te~8,1 milhões de habi- t. e., 14,9 milhões de habi-

tantes

66% da população urbana
t. e., 43,5 milhões de habí'-
tantes

18,8 milhões de habitantes

25,0 milhões de habitantes

25 340 mil hahitantes

80% da população urbana

45 340 mil hahitantes

Objetivo

Atendimen to ad icio-
nal: em 1965

em 1966

At.ndimen to total
ao final de 1966

Meta pua 1976

PAEG 0964/66)
Atendimen to às cidades
de mais de 20 000 habi-
tantes

Plano ou Programa

a.

b. Situaçilo "atual"
(1964)

c.

d.

Plano Deccnal 0967/76)
Atc:ndimento à popula-
ç30 urbana das cidades

b.

a. Situação em 1937

PED (1968(70)
Atendimento à popula-
ção urhana

a. Situaç.'io em 1966
(1967)

b. Meta para 1970

Melas e Bases (l969(73)
Atendimento li popula-
ção urbana

c. Meta para 1973

a. Situação em 1969

b. Objetivo de atendi.
men to em 1980

4

3

2
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--------------------IIIIIIIl,e--------------------

Em suma, visto como um todo, o PLANASA é constituído
do conjunto dos PEAG, no caso do abasteciIpento de água, e
~s-fECON, no caso dos serviços de esgotos sanitários, desen-
volvidos eJevisaqos periodicamente, emeõ=pãrticipação, pelo
BNH e respectivos governos estaduais. Sua execução desen-
volve-se ao nível das empresas concessionárias estaduais, que,
cumprindo os cronogramas e preceitos de operação técnica e
~e administração, devem assegurar o atingimento das metas
hxadas.

Sendo constituídas como auto-sustentáveis, as "Concessio-
nárias" devem amortizar os empréstimos junto ao "Agente Fi-
nanceiro" (e este, em seqüência, junto ao BNH e aOIGoverno
do Estado), de modo a garantir a continuidade e expansão do
PLANASA. .

17

com participação de equipe especializada do BNH, seguindo
normas e critérios por este estabelecidos.

Nessa etapa de programação sobressaem as funções e
atrib\.!ições do "Agente Promotor", que, para tanto, ,é o ór ão
desi nado elo '-Esta o e cre enciado p BNH. São suas,
tamoém, as atri15uições de ooter as concessões junto aos go-
vernos municipais, negociar a participação financeira destes
no empreendimento, encaminhar e tomar providências neces-
sárias à aprovação dos projetos junto ao BNH.

Entrementes, a viabilidade da empresa "Concessionária"
cstadual é sempre tida em conta, devendo, pois, ser consti-
tuída ou estar cm confórmidade com critérios preestabelecidos
pelo Banco. Essa viabilidade é sempre analisaaa do ponto de
vista microeconômico, razão por que os "Programas" têm sido
geralmente iniciados naquelas cidades que demonstram maior
capacidade aquisitiva ef ou com projetos de mais alta rentabi-
lidade a curto prazo.
, Estabelecido o "Programa", escolhidos os projetos, obti-

das as concessões, a empresa estadual toma o encargo de efe-
tivar os investimentos, segundo cronogramas já então delinea-
~los, contando com os recursos que lhe são repassados pelo
.Agente Financeiro" (em geral, um banco estadual credencia-
do pelo BNH), conforme os contratos estabelecidos no âmbito
do Sistema Financeiro do Saneamento (SFS).

Para assessoria na análise dos projetos e para acompa-
nhamento e fiscalização das obras, o BNH contrata um "6rgão
Técnico",

1.3
A Atual Organização
Institucional para a
Implementação e
Execução do
Plano

~ . PLANASA, como qualquer plano, tem por finalidade
perdlltIr dmelho~ coordenação das atividades pretendidas vic
san o a eterml~ados objetivos e metas, que devem ser ~tin i-
d.os em :on~ormId~de com critérios ou diretIizes reestabefe-
cIdas, atIaves de mstrumentos escolhidos. p

A coordenação é. de suma importância no presente caso
~0:9u~nto, seg.un?o dIversos diagnósticos, sua ausência ou de~
fl~l~ncIa constitUla aspecto negativo e responsável ela inefi-
ca~1Udos progl:.amas ou políticas anteriores. Desde s~a criação
a Implementaçao e execução do PLANASA f ' 'da elab - . I se azem atI"aves
, oraçao, Imp ementação e execução dos ProO'rama Es

tadual de Abastecimento de Água (PEAG) P' o ' -
dual de Controle da Poluição (PECON) :st~~glra~da Esta-
conJ'unto BNH ' e eCI os emcom o em cada unidade federada do País
O Ba.?co procura, assim, coordenar, normalizar e incentiva~
as ?çoet loverlnham.entais, assumindo a liderança no esfor~o
naClOna e me ona dos sistemas de saneamento.

A po~sibili~ade de apoio técnico e a disponibilidade de
recu~~tOSfmancmros, bem como as condições de financiamento
cons I uem o grande trunfo do Banco no incentivo à d -'
dos governos estaduais e municipais Claro está o a esdao
Política s t . 'I . , sucesso ae orna Imposslve sem a participação da uelas es-
feras de governo. A Implementação do PLANASA q d .
~i:~? Es~ado debende, ademais, de declarada int:~ão e:~~-
,Iva~ e seu overno, bem como de suas possibilidades o~

garantIas e obtenção de concessões m '" '
ção dos serviços de saneamento. umcIpaIs para a explora-

Tanto para, os sistcmas de abastecimento de á ua t
de esgotos sanitários visando ao controle da pol . _g h"dq~an o
gove t d I d ' Ulçao I nca o
d

mo es a ua evera élaborar um "Programa" d f'd
es. A elaboração desse "Programa" a . d e a IV! a-té' d' b' . ' SSlm como os estudos
ClllCOSe e VIa Ihdade dos projetos correspondentes, é feita
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da implementação do PLANASA,
se afiguram mais relevantes à pre-uma abordagem exaustiva

mas salientar aspectos que
sente análise. 28

A mobilização dos recursos necessários para a execução do
PLANASA é feita no âmbito do SFS. Esse "Sistema" compõe-
se de um conjunto de normas e procedimentos que devem
orientar e serem observados pelas entidades integrantes, sob
a liderança do BNH, na mobilização dos recursos, dos fundos
ou programas de financiamento especializados.

O BNH, como órgão central, e os governos dos Estados,
como segundo financiadores, constituem as entidades superio-
res do "Sistema". Além dessas, de cada Estado integram o
SFS: o "Órgão Gestor do FAE", incumbido de gerenciar os
recursos especialmente destinaaos aos programas de água e
esgotos pelo respectivo governo estadual; o "Agente Finan-
ceiro" do "Sistema", que assume as atribuições de depositário
e mutuário das operações financeiras do "Sistema"; o "Agente
Promotor" dos "Programas", incumbido das tarefas antes men-
cionadas; a "Concessionária" dos serviços e mutuária final;
além do "Órgão Técnico", também já qualificado aqui.

.Os recursos são reunidos e/ou mobilizados através de dois
~.ruposde instrumentos básicos: o FINANSA (um programa de
tmanciamento do BNH) e os FAE (ou seja, os Fundos de
~inanciamento para Água e Esgotos constituídos pelos respec-

s gove os estaduais participantes do "Sistema"). O
FINANSA, SI e se subdivide em subprogramas especializados,29

28 Para informações mais detalhadas. ver, e. g., 1. M. Pires, A
Ecolução da Política de Saneamento Básico (Rio de Janeiro: BNH/SFS,
1972) .

29 Tais são, atualmente: REFINAG - Financiamento ou Refi-
nanciamento da implantação, amplUfçao 'l!/ou melhoria dos sistemas de
ahastecimento de água; REFINESG '- Financiamento ou Refinancia-
mento para implementação ou melhoria de sistemas de esgotos que visem
a? controle da poluição das águas; EFISAN - Estímulo ao Sistema
Fdmanceiro de Saneamento (para integrahzaçao do FAE pelos govemos
e Estados de menor renda); FISAG - Financiamento Suplementar para

Aba:tecimento de Água (para m egralização do FAE, caso a partici-
paçao do govemo estadual viesse a absorver mais de 5% de sua receita
tributária); FIC _ Financiamento Suplementar para Controle de
P?IUição das guas (para casos semelhantes ao FISAG); FIDREN -
~m~nciamento de Sistemas de Drenagem visando ao Controle de Inun-
açoes; e, SANAT _ de Apoio Técnico ao SFS, especialmente sob a

B
fonnade tremamento e assistência técnica. Para Outras explicações, ver:

. NH, Acaliação e Perspectivas (Rio de Janeiro: BNH, 1974), Capo I,
Item 3.

recur ..

UM ESTADO)

Inclusão do Estado
SFS no

Caracteristicoa
da "Fase"

Definição do Programa
Est!,dual. escolha de
prOjetos e obtenção de
concessões

Movimentação de
80S financeiros

Desembolso e contrata-
ção da. obrss

Carta de intenção do Go-
v.erno do Estado ade-
rzr ao PLANASA

Codnvênio de constituição
o Fundo de Financia-

mento para Água e Es-
gotos (FAE)

Convênio de promessa
de financiamentos

Elaboração do PEAG
ou do PECON •

Constituição da Empresa
Estadua 1 de Saneamen to

Es~udo global da viabi-
hdade da empresa

Estudos técnicos prelimi-
j~~~:3,definitivos e pro-

Obtenção das concessões

Particip~ÇãO do governo
mUDlcIpal

Contratos de financia-
mentos

Financinrnen tos - repas-
ses

Contratação e execução
dll8 obrll8

Governo do Estado
BNH -

Governo do Estado
BNH

Governo do Eotado _
BNH

Agen~e Promotor - Su-
permtendência do SFS

Governo do Estado

Principais Entidades
Envolvidas

Governo do "'-ta<!BNH LO 0-

Al:ent.e Promotor - Su-
póermtendência do SFS

rgão Técnico •

Agente Promotor - 0-
verno municipal g

Agent.e Promotor -. Sur-
permtendência do SFS
e Órgão Técnico

Agente Promotor - go-
verno municipal

Governo do Estado _
BNH (SFS)

Governos - Agente p' _
motor ro Ob~enç~o de "Fundo Per-

dido federal

Agen te F.inanoeiro-
Concessionária

Conoes~i.nária - Órgão
TécOlco

Ver notas no texto.

1.

2.

'Fase"

3.

. A Tabela 1. 2 apresenta um l'
h~ades envolvidas e instrumentos ao:stage~ das principais en-
a Implementação do PLANASA atos fumados, sumariando
aspectos são apresentados se unem um. Estado qualquer. Tais
tos, denominados "fases" g _do conjuntos de procedimen-
em ordem cronológica.' ~~~ na~ decess~riamente se sucedem

IS am a, nao foi aqui buscada

TABELA 1.2
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANASA (EM

4.

FONTE:
/

/

"~I

18 19
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Recurso! próprios ~?8
Governos M unlCl-
pais e Federal

Aplicatões a fundo
perdido

Governos e Agente
Promotor

A(lentc Financeiro

Recursos próprios e
retornos. Empre-
sas suplementares
do BNH (e. O.,
FISAG, um sub-
pro~rama do
FINANSA)

FAE

Gtstor do f'AE

Governo do Estado
(entidade financia-

dora)

Empresa estadual conce&siondria

(Entidades, Fontes de Recursos c Instrumentos)

FINANSA

SlIperintendA.ncia do
SFS

Recursos pr6prios
Emp. externos
FISANE

Natureza ou
Característica

FONTE: Ver notas no texto. d S' tema Financeiro do Sanenmento
OBS.: As entidades sublinh".das1 ~ão int6e~r:~t':f"cnoic/~elecionado pelo BNH para as ta-

(SFS) Além dessas, mc lIl-se o O f" r _
refas de assessoria,' acompanhamento e lSC31Z3çno.

. IV ecialmente pp. 41-2, 52-4 e 64.neiro: BNH-SFS, s. d.), I~em ,es'd os atos normativos baixados
Informações mais precisas _sao enOco;tra~~(); Consultados", em apêndice
pelo Banco. Ver "Resoluçoes e li ros

deste relatório. _ I ~I Pires op. cit.; BNH,
3:! Para maiores infonnaçoes, vert '(Rl.o'de Jan~iro: BNH, s. d.),A Z' - it . BNH Documen a 1 d ••va laça0 ... , op. c., "R' I - e Outros Atos Consulta os , emespecialmente pp. 7~-.9; e eso uçoes

apêndice deste reatono.

5 Mutuário e deposi-
tário

6 ~IlItllário final, exc-
cutor o concessio-
nário

3 Instrumento Corres-
pondente

t Responsável pela
movimen tação

2 Fonte primária dos
recursos

1 Entidades superio- BNIl
rea do SFS (órgilo ccntral)

conta com recursos próprios do BNH (incluindo-se aí os re-
tornos de empréstimos concedidos), créditos obtidos junto a
outras instituições (braSileiS' ernacionais), além das dis-
ponibilidades do FISANE.3 O F , em cada unidade federada
integrante do SFS, tem nos' os ró rios (tributários e de
transferência) do governo es a ua, nos retornos de em résti-
mos concedidos às "Concessionárias" e nos cre ItOS e su le-
enta ão obtiaos pelo governo estadual junto ao H, suas

fontes inanceiras primárias.
A movimentação dos recursos do FINANSA é feita pela

Superintendência do SFS, através do subprograma, ou "conta",
correspondente à finalidade do empréstimo, em apreço aos
convênios e conh'atos firmados. Em contrapartida, vinculada,
a movimentação dos recursos do FAE é feita pelo "Órgão
Gestor" respectivo. Tais mOvimentações, segundo normas pre-
estabelecidas, se fazem automáticas e consonantes com o cum-
primento dos cronogramas dos projetos.

A operacionalidade introduz, em cada caso, o "Agente Fi-
nanceiro" como depositário e co-responsável pelas dívidas do.
mutuário final, a "Concessionária".

Uma ter ira fonte de recursos, freqüen mente si nifi-
cativa na viabilização dos inve entos é dada pe as "a lica-
ções a undo erffiOo". Conforme preceituam as diretrizes fe-
derais e do PLANASA, em particular, tais aplicações seriam
esperadas sobretudo dos governos municipais envolvidos, en-
quanto as federais deveriam ser minimizadas. Entretanto, ain-
da que as informações sejam imprecisas, o oposto estaria sen-
do mais corrente. Ademais, há diretrizes adotadas pelo SFS
que acenam aos governos municipais com a dispensa de suas
contribuições (desde que suas participações financeiras sejam
provadas impossíveis ou desnecessárias), ou que oferecem
participação acionária na empresa estadual de saneamento.3I

30 O FISANE (Fundo de Financiamento para Saneamento), cria-
do em 1967, reúne recursos federais e de empréstimos obtidos no ex-
terior, destinados a financiamentos para obras de saneamento. Naquele
mesmo ano, foram transferidos para o FISANE os recursos e compro-
missos dos então existentes Fundo Nacional de Obras e Saneamento e
Fundo Rotativo de ,Águas e Esgotos. Cf. Decreto n,o 61160, de
16/08/1967, e Portaria n.o 214, de 14/09/1967, e n.o 333, de OI/1I/1967,
do Ministro do Interior.

31 Ver, por exemplo,!. M. Pires, op. cit., pp, 26-7; e, SFS, Abas-
tecimento de Água. Equacionamento em Nível Nacional, Programa Es-
tadual de Saneamento. Santa Catarina, Estudo Preliminar (Rio de Ja-



tituÍdo com esse propósito, enquanto do FINANSA seriam acio-
nados o REFINAG, para a contrapartida do BNH no finan-
ciamento total, ei o FISAG, para apoio do Banco ao governo
estadual na integralização de seu Fundo.

Ainda que, no presente, os recursos do FINANSA devam
ser destinados de preferência à execução dos "Programas" in-
tegrantes do PLANASA, poderão ser concedidos financiamentos
para a execução de projetos municipais ou intermunicipais.
Tais empréstimos se fazem segundo as condições e criterios
gerais estabelecidos para a gestão do FINANSA, a exemplo
dos procedimentos adotados anteriormente ao PLANASA, exi-
gindo-se, porém, e principalmente, maior participação finan-
ceira dos governos municipais envolvidos.33

33 Ver, e. g., I. M. Pires, op. cito
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'uMA TENTATIVA DE
AVALIAÇÃO DE
RESULTADOS

2.1
Avaliação de Resultados
a Nível Nacional
e Regional

o primeiro conjunto de estatísticas para a avaliação da
política é apresentado nas Tabelas II.l e II. 2. Os agregados
referem-se ou se acham relacionados com ~ a?o de 1980, o
"ano-meta", o vencimento do prazo para atingIr-se o abaste-
cimento proposto.

A população urbana do Distrito Federal e Estados que
atualmente paIticipam do PLANASA deverá totalizar, n~quel~
ano, cerca de 77,8 Inilhões de pessoas.! Esse con.tingente e aqw
adotado como expressão do universo das necessIdades de abas-
tecimento de água, no atual âmbito ?o ~l~no. Tra~a-se, se~
dúvida, de uma expressão bastante sImplIfIcada. Nao se dIs

1 De acordo com estimativas elaboradas pela Fundação IBGE.
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tin~ue uma demanda efetiva, admitindo-se de direito e de
obngação o suprimento a todos, e não se fazem referências ao
quantum de. con~umo e su~s variações per capita segundo gru-
p~s populaclO.nms caractenzados (e. g ., por idade), Esse sim-
p~lsmo~t~davIa, é uma imposição da natureza das estatísticas
dlspomvCls sobre os demais agregados.

Estat~s?cas divulgadas pelo BNH indicam, para cada Es-
tado 'partIclp~?te do PLANASA, a "população já equacionada
antenormente quanto ao abastecimento de água. Não há re-
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ferência ao abastecimento efetivo, e informações dizem tra-
tar-se da capacidade de suprimento "adequado" dos sistemas.
Sabe-se, também, que a implantação do PLANASA ocorreu em
diferentes anos nos diversos Estados e Distrito Federal (entre
1968 e 1972).2 Assim, adotou-se a expressão capacidade dispo-
nível anterior ao PLANAS A, que é dada pelo somatório das
estatísticas de "população já equacionada anteriormente".

Inicialmente, portanto, dispunha-se de capacidade para
abastecer cerca de 23 milhões de habitantes urbanos, resultan-
do um defieit da ordem de 54,8 milhões de pessoas, relativa-
mente ao universo das necessidades esperadas em 1980. Isto é,
a capacidade inicial disponível correspondia a apenas 30% das
necessidades previstas para 1980.

A meta do PLANASA, entretanto, é o abastecimento de
pelo menos 80%ela população urbana em 1980, ou seja, cerca
de 62,2 milhões de pessoas. Desse modo, a expansão mínima
planejada dos sistemas, dada pela diferença entre a meta e a
capacidade inicial disponível, visa ao atendimento a cerca de
39,2 milhões de pesoas, aqui denominadas população-ob;eto
do Plano. Uma vez que exclui a capacidade já existente, essa
população-objeto fornece uma dimensão mais adequada das
obras a serem executadas no âmbito do PLANASA.

Os projetos co'ncluÍdos e/ ou em andamento até agosto de
1975 garantiam, para 1980, o abastecimento adicional de 20,5
milhões ele habitantes urbanos. Trata-se da "população equacio-
nada" adicional, ou seja, da ca acidade adicional dos sistemas
de bastecimento no ano-meta, se a programação os mves 1-

mentos contrata os for cumprida.
Assim, com essas qualificações, pode-se afirmar que a

expansão realizada até agosto de 1975 corresponde a cerca de
52%da população-objeto do Plano. Tendo-se em conta os di-
ferentes períodos de investimento em cada Estado, estima-se
um ritmo médio anual de expansão correspondente a quase 4
milhões de pessoas. Isto é, em média, anualmente passava-se
a dispor de capacidade adicional para abastecer quase 4 mi-
lhões de habitantes.

Para atendimento aos restantes 48% da população-objeto,
será necessário um ritmo médio anual de expansão correspon-

~e a cerca de 3,4 milhões de pessoas, no intervalo 1975/80.

2 Ye :rabel 11.3._ _ /.

.Tabela I.L3 e est.imativas da população urbana em 1980, obtidas junto à FIBGE.
Excluslve terrItórios federais e Estado do Acre.

b ~ncbl.usiveTerritório de Fernando de Noronha, cuja população era de 1 239
a ltantes em !U70, conforme Censo Demográfico.

c Total do. população urbana em 1980, conformo estimath as da FIBGE
d qapacidadc de abastecimento disponível, conforme BNH, anterior a~ iní-

I1f:NASÁ,ansões com participação do BNH -. atrav&s do FINANSA e/ou

c Capa.cidadc adicional de abastecimento, garantida até o ano 1980 em fu çã
r dos sIstemas concluídos e/ou em c,ecuçilo em agosto de 1975, conr~rme Br'lIL

Sup~n?o'se expansão a partir de agosto do ano inicial das expansões com
partlClpa( •.'lo do BNH.

• Per;odo agosto de 1975 :.... dezemhro de 1980.

TABELA 1I.l
PLANASA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

NECESSIDADES, CAPACIDADES, METAS E
EXPANSOES - RESUMO DE ESTATíSTICAS

(em 1 000 pessoas)

FONTES:

Agregados BrnsiP" NorteR. Nordeste Sudeste Sul Centro-
O•.•te

1 Univct'Bo de Necessidades
em 1930. 77 845b 2 146 17 l!l8b 43 230

~Capacidade Dispon:vel An-
Il 031 4 240

terior ao PLANAS.\d 23 024 687 2 864 14 882 2 871 720
3 Excedente de Necessidades

_ (1- 2) 51 821 1 459 13 334 23 348 8 160 3 520
4 Populaçlo-Meta do Plano

(80% do Universo) 62 277 1 717 13 759 3-1 58! 8825 3 392
5 População.Qbjeto do Plano@ (4-2) 39 253 1 030 9 895 19 702 5 95-1 2 672
6 Expans:io Realizado. até

Agosto de 1975"
Total 20 545 742 5 823 8546 3 691
Média Anualr 1 743

3974 167 1 252 1 435 835 285
7 Expansão Necessária no

Período 1975/80'
Total 18 708 283 4 072 11 156 2263
:'.IMia anual 929

3 401 52 740 2028 412 169

r~-
I



Esse ritmo é inferior àquele conseguido até agosto de 1975,
sugerindo, portanto, menores dificuldades futuras.

Esta comparação, permite, pois, um primeiro juízo a res-
peito dos resultados obtidos com o PLANASA.

i) Em agosto de 1975 garantia-se capacidade adicional
de abastecimento correspondente a 52% da população-objeto
.do Plano, expansão essa conseguida em um período (médio
ponderado) de cinco anos, aproximadamente.

ii) O ritmo anual de expansão conseguido até 1975
mostrava-se superior àquele a partir de então necessário para
atingir-se a meta fixada. Conclui-se, em concordância, que os
objetivos do Plano estariam sendo atingidos e sua meta garan-
tida. Contudo, várias são as qualificações que devem ser feitas
para aceitar-se tal conclusão. E as primeiras são fornecidas por
.uma apreciação das necessidades e capacidades de abasteci-
mento ao nível regional.

r A distribuição percentual da população-objeto do Plano
mostra-se bastante concentrada na região Sudeste e, secunda-
riamente, na região Nordeste. Essa concentração decorre, claro

I está, das características esperadas da distribuição regional da
população urbana, bem como das respectivas capacidades de'
abastecimento com que contavam inicialmente.

A despeito de sua maior capacidade relativa de abaste-
cimento, embora ainda assim precária, o Sudeste, concentran-
do mais da metade da população urbana, abrigava 50%da po-
pulação-objeto do Plano. Isto é, cerca de metade das expansões

J planejadas deveria ter lugar nessa região.
"'=-

OUlTOS25% das expansões totais deveriam ser executados
.no Nordeste, onde iriam residir 22%da população urbana pro-
jetada. Nessa região, o excedente de necessidades de abasteci-
mento atingia, inicialmente, 77%de seu universo, num Índice de
insuficiência apenas superado no Centro-Oeste do País.

Mas, mesmo no Sul esse indicador aproximava-se dos 74%.
Portanto, em qualquer. das cinco regiões geoeconômicas a ca-
pacidade disponível anterior ao PLANASA mostrava-se muito
aquém das necessidades previstas para 1980. Em concordância,
a população-obJeto do Plano distribui-se de modo muito seme-
lhante à distribuição regional esperada da população urbana.
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f me demonstra a linha 4 da Tabela lI. 2, as .expa~-
- Conl.~Id t' agosto de 1975 já permitiam cumpnr m~ls

soes rea lNa as a e .. - s quaIS
d d totais propostos para as quatro reglOes, a ,

da meta e os , articipação na expan-
por isto, passaram a demonstra~ m.enor p t (Cf linha 5 da
são adicional necessária para atmgu-se a me a .
tabela). .

No Sudeste, em contraste, as expansões reahz~das. alca~-
43%da opulação-objeto, significando um atra~o Vls-à-VlS

çardam '. egl.Po-eshto que pode ser atribuído, parCialmente, àas emms r "
d. são de seu contingente urbano.Imen , .

D Odo distribuição regional da expansão necessa.r:u
esse m , . t d a regraor d 1975 mostra-se mais ainda concen ra a n

a par Ir e. 'd 1975/80 cerca de 60%das novasSudeste. Ou seja, no peno, o .' .
expansões de capacidade aI deverao ter lugar.

Com arando-se os ritmos de expansão, a Tabela II.1 mos-
\ Pt', 1975 a média anual conseguida no Sudeste (1,4

tra que a e . à 'dia regis-milhão de habitantes) foi apenas 15%supenor < .me.
b. d região Nordeste (1,25 milhão). MaIS mnda, en-a a para a _ de á ser
uanto nas demais regiões o ritmo de expansao po r.
q 'd 1975/80 no Sudeste as obras terao deabrandado no peno o, PI
ser aceleradas para que se consiga atingir a meta do ano. .

Assim conforme indica.a Tabela lI. 2 (linha 6), a pa.rtlr
de a osto 'de 1975 a expansão média anual no Sudeste ~reclsa-
ria s~r 40%mais elev~da que o ritmo até então consegUIdo. Ou
. . I 1975/80 é necessário acrescentar-se anual-seja, no mterva o, n 'lh- de pessoas. d d b t 'mento para ~ ml oes ,mente capaclda e e a as eCI 'd

. - d 1 4 '!hão a a consegUI asem contraste com as adlçoes e , ml ., _
até a osto de 1975. Nas demais regiões, as novas expansoes

g ., t d meta correspondem, noanuais necessárias para atmglmen ~ a . d .ar ga-
máximo, 'a 60%do ritmo obtido ate 1975, sugenn o mm
rantia do cumprimento do Plano.

t te o atraso relativo ob-Deve-se ter em conta, entre an o, qu , . I
servado no Sudeste não ocorreu na mesma intenslda~e e; ~ua -
quer de seus Estados componentes. E, conforme se a ~r ara.:ffi

. d as demms reglOesdetalhe tampouco os sucessos regIstra os n E d
' . . d todos os seus sta os.foram igualmente expenmenta os por

27
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2.2
Apreciação dos Resultados
ao Nível Estadual

•

29.

3 Dado pelo quociente (expansão média anual necessária no perío-
do 1975/80) -+ (expansão média anual realizada até agosto de 1975).

No Distrito Federal, as obras realizadas e em andamento
em agosto de 1975 também asseguravam capacidade de_abas-
tecimento de água suficiente para 80%de sua populaçao ur-
bana em 1980.

Nas demais unidades da Federação o sucesso alcançado
foi menos conspícuo. Em três Estados do Nordeste as expan-
sões realizadas até 1975 corresponderam a menos de 50%de
suas populações-objeto: Maranhão (47%), Ceará (35%) e Ser-
gipe (35%). No Sudeste, apenas no Estado de ~ão Paulo as
expansões de capacidade corresponderam a maIS d~ 50% da
população-objeto; enquanto, no Centro-Oeste, regIstrava-se
para o Estado de .Mato Grosso o mais baixo indicador de
expansão no período.

Afora tais casos, as expansões realizadas até agosto de
1975 corresponderam a mais da metade da população-objeto
do Plano nos demais Estados da Federação,

Mesmo sem descer a cogitações microeconômicas de efi-
ciência, ou a considerações relativas à implementação eexe-
cução dos projetos ao nível dos municípios, pode-se ate~t~r
para as diferentes condições ou situações. em que foraI? 1111-

ciados os programas em cada Estado, ASSIm,para o maIOr ou
menor progresso conseguido até 1975 influíram, inter a~ia, o
período decorrido desde o iníci~ do ,programa~ a, cap.aClda~e
de abastecimento inicialmente dlspomvel, a propna dlmensao
da população-objeto,. bem como o ritmo de' obras que se. con-
seguiu imprimir.

Em alguns Estados, os programas foram iniciados tardia-
mente, contando-se com pequena capacidade de abastecim~nto
vis-à-vis as metas pretendidas, Em alguns desses casos, o ntmo
de expansão foi, todavia, suficiente para indica~ maior garantia
de atingimento da meta, e. g ., em Santa Catanna. Noutros Es-
tados, onde os programas tiveram início já em 1969 e onde se
contava com maior capacidade de abastecimento, não se obte-
ve, ao final do período, maior segurança de atingimento das
metas, Tal é o caso de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, onde
à grandeza da população-objeto aliou-se um baixo ritmo de
expansão da capacidade de abastecimento.

Na Tabela lI. 4, os Estados participantes do PLANASA
foram relacionados em ordem decrescente do "índice do ritmo
ele expansão necessária".3 Em função desse índice, distinguem-

Centro-
Oeste

Brasil" Norte' Nordeste Sudeste SulAgregados

1 Distribuição % do Uniyer-
so de Necessidades 100,00 2,76 22,09b 55,53 14,17 5,45
Exceden te de Necessidades
em % do Universo 70,42 67,93 77,53 65,57 73,97 83,02

3 Distribuição % da Popu-
lação-Qbjeto 100,00 2,62 25,21 50,19 15,17 6,81

4 Expansão Realizada em %
da População-Objeto 52,34 72,04 58,85 43,38 61,99 65,23

5 Distribukão % da Expan-
são Necessária 100,00 1,54 21,77 59,63 12,09 4,97

6 índice do Ritmo de Expan-
são Necessáriao 0,85 0,31 0,59 1,41 0,49 0,59

TABELA lI.2

PLANASA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

NECESSIDADES, POPULAÇÃO-OBJETO E EXPANSOES
DISTRIBUIÇOES E INDICADORES

FONTE: Ver Tabela 11.1.

" Exclusiye territórios federais e Estado do Acre.

b Inclusiye Territ6rio de Fernando de Noronha.

c (Expansão média anual necessária no periodo 1975/80) + (Expansão média
anual realizada até agosto de 1975).

As discrepâncias intra-regionais podem ser observadas
através da Tabela lI. 3: Sua coluna 6 informa que nos Estados
do Amazonas, Piauí e Paraíba, logrou-se, já em agosto de
1975, ultrapassar a meta fixada, Isto é, nesses três Estados, as
expansões realizadas até aquela data garantiam capacidade de
abastecimento para uma população urbana superior à popu-
lação-objeto do Plano,



V:lo TABELA n.3

PLANASA - ABASTECIMENTO DE AGUA

CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO
URBANA E EXPANSOES DOS SISTEMAS, POR

REGIÃO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO

V:l•....

Capacidade de Abastecimento,
"'xpanSRO Healizada Expans"oAno em 1 000 Habitantes
até Agosto de 1975 NecessáriaInicial de

no Período
Regi,10 o

1975/80,
l!nidado Federada In"estimentos"

Meta - Disponível Objeto do Em 1 000 Em % da em 1 00011l80b Anterior Plano Habitantes Populaçiío-
HabitantesObjeto(1) (2) (3) (4) = (2) - (3) (5) (6) = (5) 7- (4) (7) = (4) - (5)Norte.

1 717 ü87 1 030 742 72,0 288
Amazonas 1070 492 180 312 361 11i5,7 ( -49)
Pará

1971 1 225 507 718 381 53,0 337Nordcste<!
13 759 3 SÜ4 9 895 5823 58.8 4 072

Maranhão 1969 931 226 705 329 40,ü 370
l'iaui 1972 704 104 640 565 104,0 ( -25)
Ceará 1970 2 1I5 259 1"856 664 35,2 1 202Rio Grande do Norte 1972 907 199 708 535 75,5 173
Paraiba 1969 1 1I8 800. 258 4891 189,5 (-231)Pernambuco 1970 3 205£ 1 081 2 184 1 251 57,2 933
Alagoas 1971 722 124 598 313 52,3 285
Sergipe 1971 4E9 155 304 107 35,1 197
Bahia 1909 3538 796 2 742 1 580 57,6 1 102

Sudeste
:U 58-1 14 882 10 702 8 540 43,3 11 156

Alinns Gerai! 1969 7 071 2 587 4 484 1411 31,4 3073

Espírito San to 1972 909 332 577 225 38,9 352

Rio de Janeiro 1968 8962 5 333b. 3629 1 1401 31,4 2 489

São Paulo 1969 17 642 O 630 11 012 5770 52,3 5242

Sul
8825 2 871 5954 3691 61,9 2 263

Paràná 1971 3220 828 2 392 1 348 56,3 1 041

Santa Catarina 1972 1 568 468 1 100 643 58,4 '457

Rio Grande do Sul IlJ69 4 037 1 575 2 462 1 700 OlJ,O 702

Centro.Oeste
3 :~92 720 2072 1 743 65,2 929

Mato Grosso IlJ68 886 O 886 250 28,2 036

Goiás e Distrito Federal IlJ6lJ 2 500 720 1 786 1 4lJ3 83,5 2lJ3

Goiás 1909 nd 378 nd 1 192 nd nd

Distrito Fe:leral IlJ39 n1 342; nd 3011 100,0-

02 277£ 23 024 39 253 205'15 52,3 18 708

Estatísticas obtidas a partir de BNH, Modifiea':ões nO Sistema Finanee;ro do Saneamento (Rio de Janeiro: BNI!, IlJ75), p. 40; BNH, ne
l"t6rio 80l,re o De.entnlrimento do l'I,ANAS,l (Volumes reíerentes aos Estados e Distrit.o Federal) (Rio de Janeiro: BNH, março cle IlJ7.'i)'
diversas páginas; BNH, Boletim Informati,o do S["S (setembr%utllhro de 1974), n." 4, p. 8; FIBGE, Censo Demográfico - VIU Recen-
seamento Geral _ IlJ70, Série Regional, Di6triio Federal, vol. I, tomo XXIV (Rio de Janciro: FIBGE/DECEN, Hl73), p. Hl7; e, csti-

mativas da população urbana em 1980, obtidas junto :\ FIBGE.
• Ano inicial de investimentos com participação do BNH, atravé.' do PLANASA c/ou FINANSA.
b Corrcsponde a 80% da população urbana estimada pela FIBGE para 1080.
o Exclusivc territórios federais o Estado do Acrp.
d Exclusive Territ6rio de Fernando do Noronha, o. menos que indicado o contrário.
• Estimativa baseada em informações obtidas junto ao BNH.

I Estatt5tica obtida por resíduo.
£ Inclui Fernando de Noronha, cuja população urbana era de I 239 habitantes em Hl70.
b Estatística calculada a partir dos dados fornecidos em BNU, Bo!<lim ... , op. cit., p. 8; c, BN li, Utlal6rio . "' op. cil., p. 6.

População presente urbana .ervida pela rede geral. Cf. Censo Demográfico - 1970.
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4 As informações disponíveis não permitem uma desagregação se-
gur:l das estatísticas para a cidade do Rio de Janeiro. Se as condições
dEI abastecimento são aí melhores, deve-se concluir por um atraso ainda
mais expressivo no restante do Estado.

se quatro grupos, tornando mais aparentes os casos em que o
alcance da meta afigura-se mais garantido e aqueles em que,
para tanto, esforços adicionais serão necessários.

Observa-se que os quatro Estados do Sudeste figuram nos
dois primeiros grupos; ou seja, dentre aqueles onde o ritmo de
expansão da capacidade de abastecimento não pode ser di-
minuído ou, ainda, deve ser acelerado, para que se consiga
atingir a meta até 1980. No Estado de São Paulo, partindo-se
de uma pequena capacidade de abastecimento vís-à-vis as suas
necessidades estimadas para 1980, e tendo em vista a grande-
za de sua população-objeto, o ritmo das obras conseguido até
agosto de 1975 não permite menores esforços no período 1975/
80. Assim, para que o Plano seja cumprido, será necessário
que se continue adicionando, anualmente, capacidade de abas-
tecimento de água para cerca de 960 mil pessoas.

No Espírito Santo, o ritmo das expansões realizadas tam-
bém não permite esforços significativamente menores no pe-
ríodo 1975{80, mesmo tratando-se de uma população-objeto
de menor dimensão. Entretanto, no Sudeste, é nos Estados do
Rio de Janeiro e Minas Gerais onde são registrados os atrasos
mais expressivos. Ainda que seus programas tenham sido ini-
ciados em 196~{69, as expansões realizadas até agosto de
1975 cOlTesponderam a menos de 1/3 dos totais necessários ao
atingimenta das metas. Assim, para que o Plano seja cumprido
em Minas Gerais, será necessário que o ritmo de expansão no
período 1975{80 seja 2,4 vezes superior àquele conseguido até
agosto de 1975. Isto é, até então as obras permitiram adicionar
anualmente capacidade para abastecer 235 mil pessoas. No
período 1975{80 tais adições anuais de capacidade devem ser
de 557 mil pessoas, para que se atinja a meta.

No Estado do Rio de Janeiro, o cumprimento do Plano
exige praticamente triplicar-se o ritmo de expansão realiz~do
até agosto de 1975. Isto é, deve-se evoluir de adições anuais de
capacidade correspondentes a 163 mil pessoas para 451 mil
pessoas, no período 1975{80.4

Além desses dois, o grupo de Estados cujas obras apre-
sentam-se mais atrasadas inclui O Mato Grosso e três Estados
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da região Nord st D dnhum dos siste~ase'do ~~~r o. com estatÍ.sticas do BNH, ne-
cimento de água donde f' GlOssOoferecIa adequado abaste-
I

' Igurar com uma 'd d '"nu a. Os investimentos com parti. - d capacI a e mIOlal
início em 1968. Contudo o ri clpaçao o _Banco aí tiveram
agosto de 1975 foi o segund tIno. debe~pansao conseguido até
tados, tornando necess<1rio ':n:'USqu:lXtO.dl~m~'letodos os Es-
1975/80. ,np Ica- o no período

No Ceará também se contava d"
de abastecimento frente às ne 'dc~m Iml~uta capacidade
12% da população urbana ro~::~~aa es preVlsta~ par~ 1980:
PLANASA ascendia aí a 1 sP J'lh- 'dA populaçao-obJeto do'd' " ml ao e pessoas . -me Ia anual obtida até 1975 (130 il h b ' e ~ expansao .
m~ntada em 67% (i. e ., para 218 ~ h t .)necessita ser au-
seja atingida. mI a.) para que a meta

Em Sergipe e no Maranhão aind d'
quenas capacidades VI'S a' V7" a que Isponham de pe-. ' - - s as metas estab I 'dpectIvas populações-obJ'eto - d e eCI as, as :r;es-, sao e menor gra d M
aSSIm, as expansões anual's de 'd d n eza. esmo
d
e capacI a e no .' d 1975 •evem superaI' em p I peno o /80e o menos 1/4 os 't .agosto de 1975. n mos consegUIdos até

O Estado da Bahia q. '
capacidade de abasteci~e~~ d:elenta~~ a qu~rta mais baixa
estimadas para o ano-meta f . gua lCnte as necessidades
obras precisa ser mantido ' IgUI; no grupo onde o ritIno de
admitida. ' ou on e pequena redução deve ser

O t~rceiro grupo distinguid
Estados, além do Distrito F d. 10 pna Tabela II. 4 inclui oito'do e era. ara esse grup -me Ia anual de capacidade ' , o, a expansao
d' . " necessana no período 1975/80
era ser sIgnificativamente . f ' po-
b

' 'c In enor ao rit ' "d 'o ras ate agosto de 1975 E P b mo ImpnmI o as,

d
SãOmédia anual poderá ~'ed~zir~::~m67~c~oe~lago~,s, a expa~-
o, enquanto no Rio Grande do N t n mo Ja consegUI-

rece ainda mais assegurada.5 or e a meta do Plano pa-

5 As estatísticas para Goiás e D' . -
tadas em conjunto, umà vez que as !s~nt.? Federal sao aqui apresen-
tem uma desagregação segura T lr~Jeçoes de população não permi-
andamento em agosto de 19--' o a~~a, as obras concluídas ou em
m t B 'I' lO garantiriam segu d BNH .e a para ras! Ia. Assim estima-s ' n c: o , atmgir a
zadas. em Goiás correspondiam a ce~cid as ex£ansoes até então reali-
sugenndo também garantia de alcan d e 80~ f~ sua população-objetoce a meta L"{ada, '
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O último grupamento reúne os três Estados onde as expan-
sões realizadas até agosto de 1975 foram suficientes para im-
plantar uma capacidade adicional de abastecimento igualou
superior à respectiva população-objeto, assegurando, desde en-
tão, as metas estabelecidas no PLANASA. O sucesso alcan-
çado nesses Estados deve ser atribuído, pelo menos parcial-
mente, às reduzidas populações-objet06 e, no caso da Paraíba,
à grandeza da capacidade de abastecimento de água disponí-
vel antes do PLANASA. Nesse grupo, esforço efetivamente sig-
nificativo foi feito no Piauí, onde a expansão média anual de
capacidade (correspondente a 188 mil pessoas) mostrou-se
superior ao ritmo conseguido no Rio de janeiro, por exemplo.

Os indicadores apresentados na Tabela II, 4 permitem, as-
sim, uma avaliação do desempenho da política federal em cada
um dos Estados. Trata-se de uma avaliação parcial, porquanto
não foram considerados vários outros fatores que, aliados ao
ritmo de expansão' necessária, permitem melhor julgamento das
perspectiva.s do Plano. Até aqui não foi investigado se o baixo
ritmo das obras em um dado Estado resultou de sua pequena
disponibilidade de recursos financeiros ou técnicos, de difi-
culdades de obtenção das concessões municipais, do possível
agrupamento de sua população urbana em grande número de
pequenos núcleos, ou de significativas diferenças de concepção
e custos dos projetos em cada localidade. A análise de alguns

, desses aspectos é apresentada nos dois capítulos seguintes deste
relatório, tendo-se obtido novos subsídios para a presente ava-
liação. A relação entre o ritIno de expansão necessário no pe-
ríodo 1975/80 c aquele obtido até agosto de 1975 fornece, não
obstante, um primeiro indicador de desempenho da política.
. Tendo em conta essas observações, a apreciação feita até
aqui mostra que as obras de expansão da capacidade de abaste-
cimento de água precisam ser substancialmente aceleradas noS
Estados do Rio de janeiro e Minas Gerais, os quais se reve-
lam responsáveis pelo atraso do Sudeste vis-à-vis as demais
l'egiões do País, no cumprimento do Plano. No Mato Grosso,
o ritmo de expansão dos sistemas de abastecimento necessita
ser triplicado, para que até 1980 se consiga atingir a meta esta-
belecida.

6 Apenas Sergipe, não incluído nesse grupo e que figura com
ritmo insuficiente, apresentava uma população-objeto inferior àquelas
desses três Estados.
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G) a quantificação ela capacidade de abastecimento no
ano-meta;

ii) a influencia das demandas não-domiciliares de
águn\]' os mananciais c a ocupação territorial.

A primeira questão refere-se à dimensão relativa do
PLANASA não só no contexto da política federal de sanea-
mento básico, l!1as no âmbito geral das políticas, programas e
projetos adotados nas diferentes esferas de Coverno. Na esfera
da União o PLANASA reprcsenta, tem-se como acertado, o
principal dispositivo da politica de saneamento básico. Sua di-
mensão, ou importância, costuma eclipsar outros instrumentos
adotados ou aplicações feitas pelo Cavemo Federal. A ausên-
cia de uma abordagem global das aplicações e resultados dos
programas e projetos desenvolvidos, financiados ou custeados
através de diversos órgãos federais, conduz, geralmente, à visão
parcial oferecida pelos problemas e sucessos verificados com o
PLANASA.

Essa situação é, pelo menos até o momento, confirmada
aqui. As informações sobre as obras supervisionadas, financia-
das ou realizadas através da Fundação SESP, DNOS, SUDAM
e SUDENE, com base em recurSOs próprios, orçamentários dos
Ministérios, dotações de planos ou programas regionais (como
o POLAMAZÔNIA), dotações da Reserva do Fundo Espe-
cial, ou mesmo transferências vinculadas dos Fundos de Par-
ticipação, acham-se dispersas ou dependem de demorada com-
patibilização. Tem-se como certo que tais esforços federais
são de pequena monta vis-à-vis os dispêndios e dimensão das
obras executadas através do PLANASA. Acredita-se, também,
que essas aplicações são de caráter complementar, sendo me-
nores e não ocorrendo em casos, áreas ou localidades que es-
tejam sendo objeto daquele Plano. Não obstante, descorlhccen-
do-se a efetiva dimensão dessas obras complementares e suas
localizações, não se pode julgar o acerto das programações no
âmbito do PLANASA. Nesse sentido, Uosslvel gue as esta-

'sticas divul adas pelo BNH contenham aI uma su erestima-
t~ a p.oQulação u am a e o eto ao Plano.

A título exploratório, a Tabela n.5 fornece, para o ano de
1975, uma comparação das aplicações feitas através de três
programas especiais vis-à-vis os investimentos totais através
do PLANASA, p"ra implantação ou ampliação de sistemas de
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'.Tres Estados do Nordeste figuram dentre a ueles
cessltam acelerar suas obras: Ceará Nhranhã q S .que nc-
tandEo-se'Sr:estpeúlltimo, d~ pequena pop~lação' ~ seer:~~~~~d:a-

m ao au o Espll'lto Sant B h'
~~~';~mJod~l obrasTiál alcançad~ se~i: sU~C~:~lt~p~~.~~g~~~;l~~
. ano. a aspecto, todavia não co t . .,
Igual garantia ou facilidade de execuç~o da pol~t~Ie, por s~ sdo,
1975/80. 'I Ica no peno o

• Nos demais Estados participantes do PLANASA t"
mento das metas afigura . . ' o a mgI-em 1975 I . l-se maIS garantido. Em três deles )'á

, ogrou-se Imp antar c"pa 'd I' 'para o abastecimento da po I "_ Cl ac e maIS que suficientepu açao-meta.

2.3
Suprimento Efetivo e
Capacidade de
Abastecimento

.Na avaliação de resultados do PLANASA t' . d
d~l:~aa;t;~~:n~~:~s estatísticas de capacida~ee d~;u~ist::~~

. agua no ano-meta ou "pop I - .,
cIOnada ou beneficiada" A . - d' ~ açao )a equa-
do fato de se tratar das ~stat~~~ao es~e procedunento decorre
disponíveis além de serem IS :c~ maIS recentes e abrangentes

. _' as umcas que permit
~Iaçao da política em cada Estado artici ante em ~m~. apr~-
lIse revela entretanto a ins f" A ~ d P .' A propna ana-.' , u lcwnCla essas mformaç-
u~ ngoroso conhecimento da situação atual d oes I?ara
do ~lano. Além disso, informa ões . e as perspectivas

. ,cuçao e programação das b .ç bmaIS acuradas sobre a exe-
que efetivamente vêm senâoI~, 1~.domo ?OS contiI~gentes
atividade de planejamento do Cene lCla os, sao necessarias à

A . overno.
b SSI~, essa insuficiência impõe a necessidade d t

~:i~rb:~eJ'~lgPadaIa'asqbeumeas conclusõ.e~ de análise os~a~ers::. , , , como para eVld' .PA
poderiam facilitar a tarefa de I . enClar provIdencias que
tões que se destacam da 'anál' p ~l:epmânt~. Há quatro ques-
cutidas a seguir: ,lse )a con uZlda, e que são dis-

. fi» as expansões dos s' t d bfortLlb âmbito do PLANA~A~mas e a astecimento realizadas,
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abastecimento de água. Ressalte-se, de antemão, que tais apli-
cações não se acham, necessariamente, incluídas noS totais
de investimento declarados pelo PLANASA. Para alguns Esta-
dos é possível que tal fato ocorra, conquanto as aplicações
venham a ser, de fato, dotações a fundo perdido do Governo
Federal para os respectivos PEAG. Contudo, as informações a'
que se teve acesso não permitiram essa qualificação.

No cômputo geral, as aplicações dos três programas equi-
valeram a 14%do total investido através do PLANASA, em
1975. Essa pequena dimensão relativa resulta, sobretudo, dos
montantes investidos através do Plano nos Estados de Minas
Gerais e Pernambuco. Todavia, tais aplicações equivaleram a
17%dos investimentos no Amazonas, 20% no Maranhão, 50% no
Ceará e mais de 3,5 vezes no Estado do Pará. No Território
Federal de Rondônia e no Estado do Acre, tais aplicações fo-
ram únicas, uma vez que essas unidades da Federação não
participam do PLANASA.

Trata-se de uma comparação provavelmente viesada, por-
quanto tem-se em conta apenas um ano de observação. Não
obstante, foram considerados também apenas três dos pro-
gramas ou conjunto de aplicações especiais. Claro está, não se
pretende sugerir uma dimensão que esses programas especiais
não possuem no campo do saneamento. Mas vale observar que
parte (em alguns casos, significativa) dos investimentos ro-
g amados,_o da "pop.0~ç!<2-.ainda a ser ~icia a: pelo
PLA~, _acha-s r.rovavelmente superestimada. Reciproca-
mente, 'partç da capaci ade ôe abastecimento disponível, con-
forme divulgação do BNH, está subestimada .

Por outro lado, há de se ter em conta que obras vêm exe-
cutando os municípios não integrantes do PLANASA, sem
auxílio federal. Supõe-se, geralmente, que nenhuma expansão
tem ocorrido em tais localidades e, assim, suas futuras necessi-
dades de abastecimento de água são implícita e parcialmente
incluídas na população-objeto do Plano. Aqui a insuficiência de
informações pode tornar-se crítica, levando, por exemplo, a
diferentes conclusões quanto à eficácia do PLANASA. Sobre-
tudo com o propósito de indicar a urgência de melhores esta-
tísticas, preparou-se a Tabela 11.6.Tem-se aí uma comparação
das situações de abastecimento de água, em 1970 e 1973, nos
municípios integrantes e não integrantes do PLANASA, em
dois Estados que iniciaram seus programas em 1969.
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TABELA Il.6

SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA'-
1970 E 1973

Municípios

Estado e Agregado
In tegran tes Não

do Integrantes
Total"

PLANASA' do
PLANASAb

Estado da Paraíba
Número de Municípios 45 81
Total de Domicílios Liga-

126

dos fi Rede em 1970 32 908 10 307 43 215

Total de "Economias Do-
(76,1%) (23,9%) (100%)

miciliares" em 1973
75,936 16,368 92 304
(82,2%) (17,8%) (100%)

2 Estado de São Paulo
Número de Municípios 62 432
Total de Domicílios Liga-

494

dos fi Rede em 1970 261 403 793 119 2 054 522
Total de "Economias Do-

(61,4%) (38,6%) (100%)

miciliares" em 1973 2 042 629 973 382 3 016 011
(67,7%) (32,3%) (100%)

FONTES:

7
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B~H. Censo Nacional do Saneamento B '
(RIO de Janeiro: BNH 1975) _ áS1co - 1973
Censo Demográfico VIII ri pp. 28 33 e 84-103; e FIBGE,
Série Regional, sáo Paulo v~~enseamento Geral - 1970,
Paraiba, vaI. 1 tomo IX 'div " I, toám? XVII, 2," parte, e. ..' • , elsas p gmas.
a MUlllClPlOSque até 31/12/1974 h 'tem fi ,.' aVIam entregue seus Ri'

~s '. concesslOnána estadual órgão d SFS ' s-
qUaIS dIspunha-se de informaçÕes n CO '1\re para os
.Saneamento Básico _ 1973. o enso aC10nal de_

b Municípios ~3]/12/1974 .
sistl'mas ~ concEssionária' estad~~f havlll~ entregu,e se~ls
punha-se de infOlmaçõc,s no 't d 'Ce pllla os qUaIS dls-
I

. o. • ('1 a o enso de Saneamento
c ncllll apenas municípios " .

suricientes informações. E~art97~s qUaIS dlspunha~s~ .de
eXIstentes no Estado da P íb' o total de mU1llCIplOSE ara a era de 171 en t
~o stado de São Paulo era de 571 (Cf C ' quan ofICO). . enso Demográ-

Observa-se que em ambos os Estados o número de mu-
nicípios integrantes do PLANASA (isto é, que entregaram seus
serviços à concessionária cstadual) constitui a minoria. Em
seguida, nota-se que, tanto na Paraíba quanto no Estado de
São Paulo, foram registrados substanciais acréscimos no núme-
ro de atendimentos nos dois grupos de municípios. E, desse
modo, em ambos os Estados, a participação dos municípios in-
tegrantes do PLANASA no total de domícilios atendidos au-
mentou de apenas seis pontos de percentagem. Assim, esse
conjunto de indicadores lança certa dúVida quanto à eficiência
do PLANASA: o atendimento efetivo nos municípios inte-
grantes não estaria aumentando num ritmo muito superior ao
registrado nos demais.7

Evidentemente, ocorrem aqui várias justificativas de ca-
ráter estatístico: para o ano de 1970 têm-se "domicílios liga-
dos à rede", para 1973, "economias domiciliares". As fontes
estatísticas são diferentes (Censo Demográfico da FIBGE e
Censo de Saneamento do BNH) e não se levou em conta a po-
pulação total de cada grupo de municípios. Esse último de-
feito decorre da simples inexistência de estimativas confiáveis
para 1973. Contudo, permanece a dúvida, a qual somente po-
deria ser resolvida através de informações. e análise mais acura-
das.

A segunda questão destacada refere-se à quantificação da
capacidade de abastecimento de água dos sistemas no ano-me-
ta. Essa medida é dada em termos de "população urbana bene-
ficiada" (ou, "já equacionada") pelo PLANASA até 1980. In-
forma-se, geralmente, que se trata de. capacidade de abaste-
cimento que terão eis sistemas em 1980, medida em número de
pessoas que poderão ser atendidas, tendo em vista os projetos
concluídos e em execução. A equivalência em número de pes-
soas traz implícita a relação volume de água per capita, que
certamente é variável de projeto para projeto em função de
características locais, Trata-se, evidentemente, de coeficientes
ou parâmetros adotados na concepção de cada projeto. Não
obstante, admitindo-se corretas as estimativas desses coeficien-

Esse tipo de comparação foi feito para, praticamente, todos os Es-
tados participantes do PLANASA, Para um grande número deles, os
resultados obtidos também apontam pequeno acréscimo (ou, até mesmo
decréscimo) na percentagem de domicílios servidos pelos sistemas dos
municípios integrantes do Plano. Todavia, as estatísticas do Censo de
Saneamento, feito pelo BNH, não parecem ser muito fidedignas.
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10 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Essa pesquisa,
de representatividade regional, é conduzida pela Fundação IBGE.

)1 Refere-se aqui a estatísticas colhidas ao nív~1 do domicílio, por
amostragem, conforme PNAD, ou levantamentos totaiS, :onforme o Cen-
so Demográfico. Outras estatísticas, como as da Fu;ndaçao SES~,. podem
ser utilizadas, mas essas não discriminam o atendimento domICIliar.

demonstrar, quanto aos benefícios ,sanitários trazi~os por um
suprimento adequado de água Rot~vel. O a~asteclmento p~s-
sa, então, a depender de providencIas educatIvas de outro or-
gão público, fato, aliás, considerado nos programas governa-
mentais.

Em resumo deve-se ter em conta que os resultados do
PLANASA têm ~ido expressos em número de pessoas que po-
derão ser atendidas até 1980, dados os projetos concluídos ou
em execução em dado momento, caso as 'pr.ogra~~ções. ~e in-
vestimento forem cumpridas. Essa estatIstIca e msufIclCnte,
portanto, para. uma avaliação dos benefícios efetivos que o
Plano tem proporcionado até ? m~~ento, bem como de sua
eficiência vís-à-vís os outros dISpOSItIVOS

Acresce que, descartando-se esse tipo. de estatística, .as
possibilidades de análise são ~astante restnt~s. Uma aprecIa-
ção .das estatísticas de populaçao urbana se~vlda. pel~ ~ede ge-
ral de água evidencia, desde logo, serem msatIsfatonas para
uma avaliação de resultados. A primeira razã.o de?orre da re-
lativa antigüidade do último levantamento dlspolllvel: ~uarto
trimestre de 1973, feito pela PNAD.lO A segunda denv~ da

. não comparabilidade das e~tatísticas r.eferentes a? penodo
1968/70 com aquelas do penodo postenor (as qUaIS, na ver-
dade, referem-se. apenas aos anos 1972 e 1973). Tra~a-se de
informações também obtidas pela PNAD. Essa pesqUIsa, a~e-
sar de criteriosa e abrangente, não permite certas comparaçoes
entre esses dois períodos, porquanto sua base de amost~a&em
foi modificada (aprimorada) a partir dos resulta~o~ do ~ltImo
Censo DemoO"ráfico. Em terceiro lugar, as estatIstIcas sao re-
presentativas bpor. regiões de pesquisa, não permitindo análise
a nível de Estado.

A rigor para o período mais recente, dispõe-se tão-so-
mente das i~fonriações de 1972 e 1973, fornecidas pela PNADY
Os levantamentos pata esses dois anos foram baseados nas

tes para o futuro, resta observar que essa equivalência não
expressa, e dificilmente expressaria, garantia de atendimento.

Em primeiro lugar, essa garantia depende do número
efetivo de ligações domiciliares e, portanto, da distribuição es-
pacial das habitações na localidade e da disponibilidade e
configuração da rede de abastecimento. Claro está, trata-se
de fatores que certamente são tidos em conta nos projetos, mas
q~lC indicam, pelas dificuldades de previsão, que ~ investi-
mentos relativos à rede de distribuição são com letado pau_
Iatmamen e. ortanto, a capacI a e e a as ecimento no ano-
meta, ou "população beneficiada", não representa garantia efe-
tiva, ao mesmo tempo que os investimentos realizados não ex-
pressam o total necessário para o atendimento efetivo.8

Mais ainda, as estatísticas de capacidade do ano-meta
referem-se, normalmente, aos projetos concluídos e em exe-
cução. Por isso, parte dos investimentos primários relativos à
"população beneficiada" ainda estaria por fazer.

Em segundo lugar, o efetivo atendimento da população
dependerá do poder aquisitivo das famílias, das condições de
suas habitações, bem como de suas preferências de consumo
ou atitudes.9 As tarifas de consumo, por exemplo, têm sido
apontadas como importante restrição à demanda de água, assim
como as t~~as e.xigidas para ~onexã.odo domicílio à rede, aspec-
to este, ahas, vmculado aos mvestimentos complementares aci-
ma mencionados.

As condições físicas e de ocupação das habitações tam-
bém impõem divergências entre a possibilidade de abasteci-
mento e o atendimento efetivo. Surge aqui a interdependência
entre os programas habitacionais e os de saneamento: a eficá-
cia deste último acha-se condicionada à melhoria das condi-
ções habitacionais nas mesmas localidades. Evidentemente su-
põe-se que o atendimento buscado para os serviços de água' seja
através de ligações dos domicílios à rede geral. .

Também restritivas ao efetivo abastecimento são as atitu-
des negativas, ou de indiferença, que certos grupos possam

S Desse modo, os dispêndios ainda prog;amados no PLANAS A
podem ~ncI~!r inv7stimentos complementares para o abastecimento de
populaçoes la consideradas beneficiadas.

9 Essa questão será retomada no Capítulo V deste relatório.

42



informações do Censo Demográfico de 1970.12 Em princípio,
portanto, seria possível compor a série 1970/73. Todavia, as
discrepâncias observadas entre 1970 (Censo) e 1972 (PNAD),
no caso de abastecimento de água, surgem muito elevadas, ten-
do em vista as variações registradas entre 1972 e 1973.13 As-
sim, sobressai uma dúvida: o aumento do número de pessoas
servidas pela rede geral, entre 1970 e 1972, é estatisticamente

.fidedigno? Como a PNAD é uma pesquisa por amostragem,
com diferentes graus de representatividade para cada um dos
itens de inquérito, acredita-se que a comparação Censo/PNAD
não seja muito feliz.

Não obstante, foram lançados na Tabela 11.7 os acrésci-
mos anuais de abastecimento de água, medidos em número
de pessoas servidas pela rede, calculados para os intervalos
1970/72, 1970/73 e 1972/73. Os dois primeiros conjuntos de
estatísticas pecam pela possível não comparabilidade das fon-
tes, enquanto o último pela possível não representatividade da
tendência.

Essa tabela também fornece os acreSC1mosmédios anuais
necessários para que se atinja, em 1980, a meta de abasteci-
mento de 80% da população urbana. Tais acréscimos foram
calculados para o período 1970/80, tendo-se como base o aten-
dimento registrado no Censo Demográfico, e para o período
1973/80, tomando-se como base o atendimento registrado pela
PNAD.

A comparação entre os acréscimos anuais registrados, e
aqueles tidos como necessários, permite um julgamento das
perspectivas de atingimento da meta. Assim, as colunas 3, 4 e
5 da Tabela 11.7 informam que o acréscimo de atendimento
observado no intervalo 1972/73 é muito inferior ao ritmo médio
necessário no período 1970/80, ou no período 1973/80, para
que se atinja a meta fixada. No conjunto das três regiões mais
populosas, Nordeste, Sudeste e Sul, o aumento médio anual
de atendimento precisa ser 2,5 vezes superior ao acréscimo

12 Os levantamentos da PNAD para os anos anteriores basearam-se
no Censo Demográfico de 1960. É esse distanciamento das bases de
amostragem que torna pouco recomendáveis as comparações entre os
períodos e, mesmo, pouco confiáveis as amostras mais distantes de sua
base.

13 Para melhor julgamento, ver Tabelas A. 1 e A. 2, no apêndice
deste relatório.
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TABELA Il.7

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ACMSCIMO OBSERVADO NO NÚMERO DE PE~SOAS

SERVIDAS PELA REDE GERAL E ACRÉSCIMO
NECESSÁRIO ESTIMADO, NO QUADRO URBANO,

. SEGUNDO REGIOES
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participantes do
em execução até

Entretanto, conforme explicitado anteriormente; os acrésci-
n;t0s calculados par~. csse intervalo 1970/73 pecam pela pos-
slvel na? comparabllIdade das fontes estatísticas. É provável
que se mcorra, nesses cálculos, numa superestimativa a qual
seria ainda maior no caso do período 1970/72. '

Não obstan,te~ qualquer das três comparações possíveis
C?~ essas estahshca~14. mostra que, para o conjunto das re-
gl,oes, o aumento medl~ anual de atendimento (medido em

• numer~ de pessoas servidas pela rede geral de água) precisa
ser maiS elevado, para que se garanta o abastecimento efetivo
desejado. I:;
. A terceira. ~~estão também diz respeito à garantia do su-

pnmento domicIlIar. Na elaboração dos projetos, certamente
tem-~e ez:t co?ta a evoluç~o do consumo de água per capita em
f~nç~o nao so da populaçao, mas do parque de atividades eco-
nomlCas na área. Contudo, trata-se, mais uma vez de fatores
não ~uito previsíveis, na medida em que não se disponha de
um ngoroso zoneamento urbano.

I - Aquf, a ausência de uma política bem definida de ocupa-
çao da area urbana pode determinar a insuficiência do novo
sistema para o abastecimento domiciliar. Ou seja, às necessi.

\ dades da população podem ser acrescentadas novas demandas
de .indústrias e servi~os a,t~ então imprevistas~ ou simplesmente
e~timadas de mo~o nnplIclto n~ ,?onsumo medio provável. As-
Sim, conquanto ~a? .se tenha sufICiente caracterização das áreas
urbanas, a possibilIdade de abastecimento efetivo da popu-
l~ção estará competindo com demandas de certo modo aleat6-
nas.
. Fi?alme~te, a oC';lpaç~o.t~rritorial encontra limites na pró-

pna dlmensao ou dlspomblhdade dos mananciais em cada
localidade. Este aspecto não parece estar merecendd relevância

14 It' •. . aIs ? e, ~cresclmos. a~uaJs no interv o 1970/72, ou 1970/73, ou
1972/73, vt.I'-à-vJS os acresclmos necessários nos períodos 1970/80 e
1973/80.

. 15 Por outro lado, uma confrontação do acréscimo anual do abas-
tecImento efetivo com a expansão anual de capacidade (observada até
1975! atrav~s do PLANASA) viria sugerir ociosidade dos sistemas. Tal
o~losldade e normamentc? admitida durante certo período da vida útil do
slste~a, po~quanto os projetos. são executados para atender a uma po-
pulaç~o maIOr no futuro. Porem, o que transparece é uma ociosidade
com,?mada com escassez de a.ba.stecimen~o"~tual", fato, por certo, não
d~seJado: Et,ltr~tanto, as estatistlcas aqUI utilizadas não conferem sufi-
cIente fldedlgmdade a esse julgamento.

46

através de uma conjugação da política de saneamento e demais
desenvolvimento urbano. ,Cabe ind~ga~, por. ex~mplo, se o pr~-
ço do abasteciment,o de agua conshtUl ';Im.mdIC~do~ de locali-
zação para as industrias, se e:,te :onsht~l1 um mdICador per-
verso ou eficiente para a locahzaçao maIS adequada do ponto
de vista da política urbana, se este custo privado guarda cor-
respondência com as possib~l~dades efetivas e econômicas de
aproveitamento dos mananclaI~ na, ~rea, se este, ~esmo custo
privado não estaria trazendo ImphcIto um subsidio por parte
dos consumidores domiciliares (efetivos e prováveis) e, ainda,
se as ampliações de capacidade não poderiam ser menos dis-
pendiosas caso se distinguissem os. t~12osd~ trata~ento neces-
sálio das águas para consumo domiciliar e mdustrlaI.

Por certo, tais indagações não comportam soluções gerais,
ou padrões a serem observados indistintamente em todas as
localidades municípios ou áreas urbanas. Mas, requerem tra-
tamento si~temático de cada caso, no contexto da política de
ocupação das áreas urbanas, onde se tenham em conta outros
fatores intervenientes.

Aqui, entretanto, cabe ressaltar que a possibilidade de lo-
calização indiscriminada das atividades econômicas (e,. de ~e~-
to modo, da própria população) pode ~esultar num~ msuflcl-
ência de mananciais, ou num custo SOCIalpor demaiS elevado
de seu aproveitamento para o suprime~to desejad~. A ausênc~a
de indicação de áreas onde o abastecimento de agua se fana
mais fácil, do ponto de vista econômico e físico, constitui uma
deficiência para o planejamento da ocupação territorial e, es-
pecialmente, do uso do solo urbano.

Conclui-se também que, à falta dessa abordagem mais
ampla, menor crédito deve-se atribuir à garantia de abasteci-
mento da "população urbana beneficiada" pelo Plano.

2.4
Primeiras Conclusões

As principais conclusões até aqui obtidas podem ser su-
mariadas da seguinte maneira:

i) para o conjunto dos Estados
PLANASA, os investimentos realizados ou
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agosto de 1975 permitiram capacidade adicional de abasteci-
mento de água correspondente a cerca de 52%da população-
objeto do prano, isto é, cerca de metade das necessidades esti-
madas até 1980 vis-à-vÍs a meta fixada. O ritmo médio anual
em que se processou essa expansão mostra-se superior àquele
necessário, no período 1975/80, para o cumprimento do Plano;

ii) esse grau de segurança, todavia, não pode ser credi-
tado a todas as regiões e, menos ainda, a todos os Estados que
participam do PLANASA. O Sudeste apresenta-se em atraso
vis-à-vis as demais regiões. Para que se atinja a meta, a expan-
são anual de capacidade de abastecimento precisa evoluir da
média correspondente a 1,4 milhão de pessoas, obtida até 1975,
para uma média correspondente a 2,0 milhões no período 1975/
80. O atraso relativo do Plano, nessa região, é devido, sobre-
tudo, ao insuficiente ritmo das obras nos Estados do Rio de
Janeiro (onde precisará ser quase triplicado) e de Minas Ge-
rais (onde precisará ser 2,4 vezes mais elevado). Além desses
dois, os Estados onde a expansão de capacidade mais precisa
ser acelerada são os de Mato Grosso (cujo ritmo necessitará
ser mais que triplicado), Ceará, Sergipe e Maranhão;

iii) nos Estados do Piauí, Amazonas e Paraíba, as ex-
pansões realizadas ou em execução até agosto de 1975 já ga-
rantiam capacidade adicional de abastecimento superior à res-
pectiva população-objeto. Esse sucesso, ou antecipado atingi-
menta da meta, decorre, em parte, da pequena dimensão da
população-objeto e, no caso da Paraíba, da elevada capacidade
de abastecimento existente antes do PLANASA;

iv) as estatísticas de capacidade implantada' são, con-
tudo, insuficientes para uma correta avaliação do desempenho
obtido com o PLANASA. As informações normalmente divul-

. 'gadas referem-se à capacidade que terão os sistemas, medida
em número de pessoas que poderão ser atendidas até 1980,
caso a programação dos investimentos seja cumprida. Parte des-
ses investimentos, entretanto, acha-se em execução e/ ou de-
pende de fatores de difícil previsão, COmono caso das redes
de distribuição;

v) uma apreciação das estatísticas de população efeti-
vamente servida pela rede geral mostra que os acréscimos
anuais observados no período 1970/73 são inferiores (e, em
alguns casos, muito inferiores) àqueles que, em média, mos-
tram-se necessários para que se atinja a meta em 1980;
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~ a garantia de suprimento domiciliar efetivo, que se
poqV~pos~tar nas estatí~tic~s de. capacid~de, acha-se, tam-
bém preJudlCada pela ausencIU de mformaçoes quanto as fu-
turas demandas indush'iais e de outras atividades econômicas;

vii) nas áreas urbanas, a ausência de zoneamentos efe-
tivos representa um empecilho ao c?r:eto dimensionam~n.t~ d.as
necessidades domiciliares e gera duvldas quanto à suÍlclencla,
para~to, dos novos sistemas implantados;

(viii ~ falt~ de, i~dicações de ár~~s onde o s~pr~mento de
águ fana mms fac~l, em .~er~os flslGas e eG~namIGaS, pode
determinar aumentos mdeseJavels de custo social. Ao mesmo
tempo, essa insuficiência pode determinar uma distribuição
espacial das atividades econôm~cas cont:ári~ àquela ,q.ue se
julgaria mais adequada, ou almejada, no amblto da pohtica de
desenvolvimento urbano; e

ix) em geral, nas apreciações oficiais da política de sa-
neamento básico, as referências aos problemas e sucessos do
PLANASA têm eclipsado, indevidamente, os esforços desen-
volvidos e os resultados obtidos através dos demais instrumen-
tos adotados. Ainda que tais ap~icaçõ~s a~ici,on~is e c.ompl~-
mentares sejam de pequena dlmensao Vls-a-VlS os mvesh-
mentos através do PLANASA, a ausência de uma apreciação
mais abrangente conduz a uma visão deturpada das necessi-
dades de abastecimento, dos dispêndios totais necessários e da
programação a cargo do SFS. Também prejudicial à eficiên-
cie da política federal é o desconhecimento dos programas (ou
intenções) de inversão em saneamento básico dos municípios
não integrantes do PLANASA. Por esses motivos, menor crédi-
to pode ser conferido às estatísticas de capacidade de abaste-
cimento de água (ou "população urbana beneficiada") e à
garantia de atendimento efetivo em idênticas proporções .
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m
ALGUNS ASPECTOS
QUE CARACTERIZAM
A EXECUÇÃO DO
PLANASA

3.1
Comentário Inicial:
Elementos Adicionais para
uma Avaliação dos
Resultados Obtidos

Conforme se procurou demonsb'ar nos parágrafos ante-
riores, as informações disponíveis não revelam ser suficientes
e adequadas para uma correta avaliação da efetividade do
PLANASA. Em vista desse fato, buscaram-se novos indicado-
res que viessem a permitir subsídios para a desejada avaliação,
ainda que indireta. Foram escolhidas, inicialmente, a dimen-
são populacional, a situação inicial do abastecimento de água
efetivo e a capacidade tributária das cidades integrantes vis-
à-vis os não integrantes do PLANASA.

A apreciação do tamanho urbano das cidades "beneficia-
das" (i. e ., daquelas que, até agosto de 1975, foram integradas
ao PLANASA, via concessionária estadual) permite indicar

51



que os programas e projetos subseqüentes deverão ter lugar
em núcleos de menor dimensão.
. . .Além disso, o exame da proporção de domicílios que,
ImcIalment~, contavam com serviços de abastecimento de água
naquelas cIdades, bem como o da capacidade b'ibutária de
suas populações sugerem que 'os programas e projetos subse-
qüentes deverão ter lugar em núcleos urbanos que enfrentam
nfaiores deficiências de atendimento e apresentam menor po-
der aquisitivo.

Tais apreciações vieram sugerir, portanto, que a execução
do PLANASA cumpriu, até 1975, sua parcela mais viável, res-
tando, a partir de então, enfrentar os projetos de menor dimen-
são, em um número mais elevado de núcleos urbanos, que
apresentam maiores deficiências no abastecimento efetivo de
uma população com menor poder de compra. Na medida em
que os indicadores forem adequados e fidedignos, deve-se su-
por que a execução do Plano mostra-se mais dificultada no
período 1975/80, incorrendo-se, talvez, em menor garantia de
atingimento da meta estabelecida.

Há argumento contrário a este prognóstico. Tem-se como
acertado que a execução do Plano segue a melhor estratégia:
iniciar-se nos cenh'os urbanos que possibilitem mais rápida ca-
p~talização .das empresas concessionárias, que, assim fortale-
cIdas, e.stanam aptas a executar os projetos dos núcleos urba-
nos maIS carentes.!

Não parece justificável investir contra essa estratégia, mas,
ca~e ressaltar que a garantia de cumprimento do Plano acha-se,
pOIS,no sucesso de capitalização até então conseguido ou asse-
gurado. Este é, sem dúvida, um aspecto que merece análise,

! a qual depende de informações ainda mais detalhadas e, em

,
t

\~' . 'grande parte, ao nível microeconômico. Essa análise das fi-
nanças de ca?a empresa concessionária n~o é tentada aqui e
comporta, eVIdentemente, uma pesquisa a parte. Ao mesmo
~e~po, seri~ .:iUbseqüente a este estudo macroeconômico, que
mdlCa restnçoes a serem superadas pelas empresas.
\

, 1 Ve~, e. g., BNH', Abastecimento de Agua. Equacionamento em
NlVel NacIOnal (Programa Estadual de Saneamento. Santa Catarina -
Estudo Preliminar) (Rio de Janeiro: BNH/SFS, s. d.), p. 48.

A mesma estratégia parece ser adotada no caso do binômio água-
esgo~os: os programas de esg~tos, por serem mais custosos, deveriam
segUIr os de abastecimento de agua.
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3.2
Dimensoes Relativas
das Cidades Integrantes
do plano

o suporte estatístico das opiniões anteriormente emitidas
é apresentado, inicialmente, nas Tabelas lII.l e IlI.2. A pri-
meira delas permite recapitular-se a distribuição das cidades
brasileiras por grupo de habitantes, de acordo com o último
recenseamento geral. Essa distribuição mostra-se fortemente
concentrada nos grupos menores: ce!£a de 4j~s nossas
cidade0lnp.am,~n m~, POlJCOmais d, .000_habitantes .
As cIClaâes com população superior a 100000 habitantes re-
presentavam não mais de 1,5%do número total.

Conforme demonstra a coluna 4 da mesma tabela, os to-
tais de população apresentam-se, não obstante, mais concen-
trados nos centros de maior porte, ou naquelas cidades de ta-
manho superior a 100000 habitantes, onde residiam cerca de
52%da .população total das sedes municipais.

Entretanto, o que importa, neste contexto, é verificar as di-
mensões relativas dos centros já "beneficiados" pelo PLANASA
e daqueles ainda por beneficiar. Para tanto, a coluna 5 da
mesma Tabela UI. 1 fornece a primeira estatística: a propor-
ção de cidades integrantes do Plano no número total de ci-
dades, para cada grupo. Observa-se que esta proporção aumenta
continuamente, do menor para o grupo de maior dimensão.
Apenas 12% das cidades menos populosas foram, até 1975,
integrados no PLANASA. Cerca de metade daquelas com po-
pulação entre 20 000 e 100000 habitantes havia também sido
integrada ao Plano. Acima desse grupo, a proporção de ci-
dades integrantes eleva-se de modo considerável. Das 40 ci-
dades de dimensão entre 100000 e 250 000 habitantes, apenas
11 ainda não haviam sido "beneficiadas". Dentre as demais
de maior população, tão-somente Porto Alegre e Santos não
se integravam no PLANASA até agosto de 1975.
. Ao mesmo tempo, o tamanho médio das cidades ''bene-
ficiadas" pelo Plano mostra-se igual, ou superior, ao tamanho
médio do respectivo grupo. A exceção observada no antepe-
núltimo grupo, deve-se 'à não inclusão de Porto Alegre entre as
cidades "beneficiadas" até agosto de 1975.
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No cômputo geral, no PLANASA integrava-se não mais de
1/4 do total das cidades brasileiras. Esse conjunto mostrava
uma dimensão populacional média cerca de 2,6 vezes à corres-
pondente média nacional. Mais ainda, praticamente todas as
cidades com população superior a 100000 habitantes já se
integravam no PLANASA, indicando que os próximos projetos
viriam ter lugar nos centros de menor dimensão.2

Supondo-se, para efeito de análise, que a distribuição rela-
tiva da população das cidades, por grupo de habitantes, se
apresente em 1980 idêntica àquela de 1970, será necessário
que se integrem no PLANASA todas as cidades com população
superior a 10000 habitantes para que se atinja a meta fixada.
Mesmo assim, executando-se os necessários projetos, ter-se-ia
um atingimento ao nível nacional, agregado, e não se garan-
tiria alcançá-la nos Estados em que a população se mostrasse
agrupada em núcleos de menor dimensão.

Porém, igualmente para efeito analítico, deve-se admitir
a perspectiva, sugerida pela tendência histórica, de que tal
distribuição venha a se apresentar em 1980 mais concentrada
nOs grupos de maior dimensão populaciona1.3 Neste caso, um
menor número de cidades de pequena dimensão populacional
precisaria ser integrado no PLANASA. A meta de atendimento
a 80%da população urbana poderia ser atingida, em termos
nacionais, através de projetos nos núcleos maiores. Não obs-
tante, nos Estados caracterizados por cidades pequenas, o con-
comitante atingimento dessa meta não estaria assegurado. Nes-

2 Este fato, contudo, não deve conduzir à conclusão de que as
cidades "beneficiadas" até 1975 contavam, então, com capacidade de
abastecimento suficiente para atender aos 80% de smis populações esti-
madas para 1980. Ao contrário, um número não detemlinado de projetos
ainda se achava, ou se acha, em andamento. Assim, parte dos investi-
mentos em fase de programação seria ainda destinada a tais cidades. Esta
circunstância, aliás, veio a impedir uma apreciação de custos e benefí.
cios, um assunto que será retomado no Capítulo IV deste relatório.

3 Sobre o crescimento da população urbana, número de centros
e modificações nas suas distribuições, por grupos de habitantes, entre
1960 e 1970, ver H. C. Tolosa, "Macroeconomia. da Urbanização Bra-
sileira", in Pesquisa e Planeiamento Econômico, vol. 3, n.o 3 (outubro
de 1973), p. 597. Sobre estimativas da' população das áreas metropo-
litanas, para 1980, ver C. Furtado, "Comentários sobre o Planejamento
do Transporte nas Áreas Metropolitanas", in Pesquisa e Plane;amento
Econômico, vol. 3, n.o 3 (outubro de 1973), p. 822; e, F. E. J. Bre-
maeker, "O Fenômeno Urbano nas Grandes Cidades", in Revista Bra-
sileira de Estatística, ano XXXVI, n.o 144 (outubro/dezembro de 1975).
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FONTE: BNH, Rela,tdr~o .obre o De.envolvimento do PLAN ASA, volumeB referent"" aos
,r:BtadOSe DIBtrlto Federal (Rio de Janeiro: BNH, março de 1975) d'ver '-'
Trata-B.e apenaB da capital do Estado. ,I sas p ••••ma •.

b ExcluBlve a capital do Estado.

TABELA 1II.2
PLANASA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TAMANHO MÉDIO URBANO DAS CIDADES
"BENEFICIADAS" E CONSIDERADAS NA

PROGRAMAÇÃO DO PLANASA, SEGUNDO A FASE
EM QUE SE ENCONTRAVAM EM 31/12/1974

(1000 hab.)

tes, o igualme~1te declarado ?bjetivo de atendimento a pelo me-
nos 80% das Cidades determmaria, por definição a necessidade
de projetos nos núcleos menores. '

De qualquer modo, a programação do PLANASA acusava
e~ ~ins de 19~4~nítid~ tendência de diminuição do tamanh~
medlO das proxnnas CIdades que seriam "beneficiadas". Na
Tabela III.2, s~o apresentadas as estatísticas relevantes para
es~ comprovaçao.

4 Provavelmente, pela inclusão da cidade de Santos.
r; A medição a nível de município, e não de cidade, se deve ao

tipo de ~statística fornecida pelo Censo Demográfico. A segunda relação
(cota municipal na arrecadação do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias ..;- população urbana do município) foi calculada graças
a uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Administração
Municipal, tendo 1972 como ano de referência. Esta relação é, por certo,
insuficiente para uma correta avaliação da capacidade tributária da po-
pulação urbana: apenas um tributo foi observado, em um único período.
Sua validade como indicador é firnlada, entretanto, no fato de que
as cotas de ICM são responsáveis por preponderante parcela das receitas
municipais: em média, 61%,das receitas totais e 71% das receitas cor-
rentes, em 1970, (Cf. estimativas baseadas em Revista de Finanças Pú-
bicas, Ano XXXIV, n.o 316 (1973), pp. 75 e 80), Sua validade é pro-
tegida, também, pelo cuidado de tomar-se a população urbana como
denominador. Isto é, considerou-se o ICM como indicador da capaci-
dade tributária urbana, uma vez que os recolhimentos provêm princi-
palmente das atividades urbanas e, ademais, tão-só a população urbana
é objeto do PLANASA. (Sobre participação dos setores produtivos nos
recolhimentos de IC!\I, ver F, A. Rezende eM. C. Silva, O Sistema
Tributário e as Desigualdades Regionais, Série Monográfica (Rio de
Janeiro: IPEA/INPES, 1974), n,o 13, Capo IV e Tabela VIII.)

6 As estatísticas segundo médias estaduais são apresentadas na
Tabela A.4, no apêndice deste relatório.

Observa-se, aí, que quanto menos adiantada se mostra a
fase de programação (ou de projeto), menor o tamanho urbano
médio das cidades consideradas, As exceções são observadas
nos casos de São Paulo, devido à média verificada na última
coluna' desta tabela,4 e do Maranhão, claro está, de modo res-
trito.

A perspectiva é, pois, de menor dimensão populacional
dos centros que proximamente serão "beneficiados", de acordo,
aliás, com a estratégia traçada para o Plano, visando à mais
rápida capitalização das concessionárias.

As cidades que até agosto de 1975 vieram a integrar o
PLANASA também apresentavam menores deficiências no
abastecimento efetivo de suas populações e capacidade tribu-
tária próxima ou superior vis-à-vis as médias nos respectivos
Estados. Tais aspectos distintivos são revelados pela proporção
de domicílios ligados à rede geral em 1970, e pela relação ICM
per capita urbana em 1972, a nível de município.r; As corres-
pondentes estatísticas são apresentadas na Tabela lII. 3, se-
gundo médias regionais, onde também figuram os dados de
tamanho populacional urbano dos municípios.6

Fase da Programação

Obras já Projeto Relatório
Concluldas Técnico em Projeto Técnico
ou em Análise ou T~cnico em Preliminar

Execução Aprovação Elaboração em Análise
Final

(1) (2) (3) (4)

6,9 nd nd nd
565,0" 16,3 4,7
5.5 15,0 1,5 2,7
7,4 4,3 0,8
11,5 5,8 5,2 1,9
14,5 5,1 2,8 1,6
13,9
21,5 6,9 4,7 6,3
18,0 2,9 3,3 2,8
10,2 3,4 2,5 1,4
9,9 2,6 4,7 4,1
54,3 13,0 6,3 8,9
10,0 1,1 5,4 1,5

432,5 nd nd nd
(114,2)b
82,7 18,5 1,1 99,6

( 34,5)b
9,8 4,7 1,9 4,9
6,6 3,0 1,2 1,6
14,2 3,8 1,0 10,5
32,4 22,7
19,0 3,8 2,1 2,0

517,0

20,7 5,5 3,4 1,5

Unidades da Federação

Total

Amazonas
Pará
Maranhão
Piaul
Ceará
Rio Grande do Norte
Faraiba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
MinaB GeraiB
Espírito Santo
lHo de Janeiro

São Paulo

Paraná
Santa Catarina
Rio Grnnde do Sul
Mato GroBBo
GoiáB
Distrito Federal
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Para facilitar a análise, a Tabela lU. 4 fornece as dimen-
sões relativas dos três indicadores considerados, ou seja, o
tamanho urbano médio, a percentagem de domicílios ligados à

TABELA IlI.4
PLANASA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DIMENSOES RELATIVAS AOS MUNICíPIOS
INTEGRANTES DO PLANASA, POR REGIÃO

TABELA lU. 3

PLANASA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TRltS CARACTERíSTICAS DOS MUNICíPIOS POR
REGIÃO, DISTINGUINDO-SE AQUELES BENEFICIADOS

PELO PLANASA ATÉ AGOSTO DE 1975

<.-

rede geral e a relação ICM per capita urbana dos municípios
integrantes do PLANASA, divididos pelos respectivos indica-
dores calculados para o total dos municípios.

Observa-se que, em qualquer região, o tamanho urbano
médio dos municípios integrantes era, em 1970, pelo menOs
50%superior à média para o total dos municípios. Tais muni-
cípios integrantes do PLANASA também apresentavam, em
1970, maior proporção de domicílios ligados à rede de abaste-
cimento de água. Na região Sul, tal proporção não se mostra-
va superior apenas no Estado do Rio Grande do Sul. 7

Quanto ao indicador da capacidade tributária da popula-
ção, apenas no Sul a média regional não era superada, em
1972, pela média correspondente aos municípios "beneficia-
dos".8

Não obstante, em qualquer das cinco regiões, os mumCl-
pios integrados no PLANASA até agosto de 1975 revelavam-se
mais bem dotados, segundo pelo menos esses dois indicadores.
No cômputo geral, apresentavam dimensão urbana igual a 2,6
vezes a média, proporção de domicílios servidos pela rede de
água 23% superiores e ICM per capita urbana 14%mais ele-
vados.

Assim, as estatísticas trazem evidências de <:\ue a exe-
cução do Plano deverá ser mais dificultada no penado 1975/
80, e confirmam a necessidade de rá ida capitalização das con-
cessionárias. Ou seja, a confiança qtre se ode depositar na-
pOSSIbilidade de alcance da meta de abastecimento de água
depende, inter alia, do sucesso já assegurado na capitalização
dessas empresas.

ICM Pcr Capita
Urbana em
Cr$ (1972)

% de Domicílios
Ligados 11Rede
Geral (1970)

Tamanho Médio
Urbano, em

1. 000 hab. (1970)
Regiões

Todos 1f unicípios Todos 1-!unicípioB Todo. Municípios
o. Benefi- o. Benefi- os Benefi.

Municípios ciado. Municípios ciados Municípios . ciados

NorteS 11 096 28 208 19,82 38,51 30,49 33,76
Nordeste" 8 556 16 877 12,37 19,14 32,13 34,75
Sude.te 20 546 126 320 51,66 60,72 156,58 186,56
Sul 10 187 15831 25,27 25,74 102,32 93,98
.Cen tro-Oeste 7 976 27 009 19,90 30,30 138,77 165,10BrasilA 13 183 34 200 32,86 40,70 116,33 133,66

FONTE: Ver Tabela A.4.
a Exclusive territórios federais.

Regiões Tamanho Domicílios ICM Per Capila
Urbano Ligados fi Rede Urbana

Norte" 2,54 1,94 1,10
Nordeste" 1,97 1,54 1,08
Sudeste 6,14 1,17 1,19
Sul 1;55 1,01 0,91
Cen tro-Oeste 3,38 1,52 1,18
Brasil" 2,59 1,23 1,14

FONTE: Ver Tabela 111.3.
" Exclusive territórios federais.

7 Ver Tabela A.4, no apêndice.
8 Idem. Outras exceções são reveladas pela análise a nível de Es-

tado: Mato Grosso, 30% inferior; Alagoas, 20%; Espírito Santo, 10%; Pa-
raíba e Goiás, 5%.
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IV

INVESTIMENTOS E
FONTES DE RECURSOS:
REALIZAÇÕES :E:
PROGRAMAÇÕES

4.1
Propósitos da Análise

o cálculo de relações benefício/custo traria relevantes
subsídios para a avaliação de resultados do PLANASA. Po-
rém, afora dificuldades conceituais e de quantificação dos
benefícios, mesmo o conhecimento dos custos incorridos na
expansão realizada afigura-se problemática. Conforme ressal~
tado anteriormente, o valor dos investimentos realizados não
e.:cpressa o custo total em que se deverá incorrer para o abas-
tecimento da população considerada "beneficiada", ou "já
equacionada". Uma parte, não determinada, dos investimentos
ainda programados corresponde a projetos em andamento e
referentes àquela população tida como beneficiada. Além dis-
so, no total de investimentos realizados e programados não
estariam incluídos todos os custos necessários para o abaste-
cimento efetivo. Conforme foi mencionado, as indicações são
de que se tem procurado dotar os sistemas de capacidade su-
ficiente para dado abastecimento, sem necessariamente garantir
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o atendimento efetivo. Em resumo, as relações "investimentos
realizados/população. beneficiada" e "investimentos programa-
dos/população a ser beneficiada" não são fiéis indicadores do
custo per capita dos projetos.

Em vista desse fato, a presente análise dos investimentos
restringiu-se ao confronto das estatísticas de realizações e de

• programações, buscando avaliar as perspectivas de cumprimen-
to do PLANASA. Com este propósito, parte-se de um exame
da composição dos recursos por fontes, explicitando-se as mo-
dificações programadas e suas possíveis implicações. Em se-
guida, procura-se explicar e ressaltar a pouca fidedignidade das
relações "investimentos realizados/população beneficiada" e
"investimentos programados/população a ser beneficiada" co-
mo indicadores de custos.

Finalmente, são quantificadas as aplicações estaduais de
recursos novos nos respectivos FAE, tomadas como percenta-
gem das receitas tributárias. Esses percentuais são examinados
em confronto com índices do ritmo de expansão dos sistemas
de abastecimento de água, procurando-se novos elementos pa-
ra avaliação das perspectivas do PLANASA.

Em termos sucintos, as conclusões obtidas são de que,
para atingir-se a meta de abastecimento em 1980, serão neces-
s~rias -aplicações de novos recursos estaduais equivalentes a
u~a parce~a mais. elevada de suas receitas tributárias. Além
q.tsso, as programações -contam com significativo crescimento
dos 'retofllosde financiamentos (para os FAE ), que _possibi-'
lit:ariam suprir não apenas 5% dos investimentos totais (cf.

r registrado em 1968/74), mas 20%dos investimentos programa-
d6{~~ta" o período 1975/80.

_'. __Ao.1l1esmotempo, o BNH se responsabiliza por maior par-
ticipação direta nos investimentos (i. e ., empréstimos às con-
cessionárias), mas por uma menor, através de empréstimos su-
plementares para ôs FAE. Quanto às aplicações a fundo per-
dido, espera-se que sejam drasticamente reduzidas. Assim, o
cumprimento do PLANASA no período 1975/80 parece depen-
der ainda mais das iniciativas e esforços dos governos dos Es-
tados.
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4.2
Investimentos e Fontes
de Recursos

Os investimentos totais realizados no período 1968/agosto
de 1975 e aqueles programados para o período jaI.leirode 1975/
80 são mostrados na Tabela IV.l, discriminando-se a participa-
ção de cada fonte de recursos nOSdesembolsos totais, em cada
uma das cinco regiões brasileiras. :',
- Observa-se, inicialmente, que o investimento total progra-

mado para esse segundo período é quase 60%superior àquele
realizado até agosto de 1975, em termos reais.' Assim, a :pro-
gramação indica que maiores esforços serão mais necessários
nos seis anos desse segundo período que nos sete primeiros.
anos do Plano. Essa perspectiva é também mostrada pela. re-
lação investimentos/PIE, que deverá evoluir par~ _0,26%no
período 1975/80, vis-à-vis os 0,18%no período 1968/74.1 Ainda,
que representando pequena percentagem do Produto Interno,
essa modificação significa um aumento de 50%da parcela des-
tinada aos .programas de abastecimento de água.

Quanto às fontes de recursos, programa-se maior partici-.
pação direta2 do BNH, que evoluiria de 1/3 dos desembolsos
realizados (1968/75) para cerca de 47%do total no período
1975/80. Na região Nordeste, entretanto, a participação do
Banco deverá reduzir-se. Essa redução mostra-se mais signifi-
cativa quando se têm em conta, além da participação direta
do BNH, os empréstimos suplementares por ele concedidos aos
governos dos Estados. No período 1968/75, a participação total
do BNH (direta+empréstimos suplementares) correspondeu
a 63,7%dos investimentos no Nordeste, enquanto no período'
1975/80 esse çoeficiente deverá ser de 46,7%. . .

A participação dos governos estaduais através dos FAE
. (Fundo de Financiamento para Água e Esgotos) também de-
verá ser aumentada, passando a representar metade dos in-
vestimentos programados. Espera-se que somente na região
Centro-Oeste essa. participação não atinja os 5()%.

1 Cf. dados da Tabela A.a e, BNH, Modificações .•. , cp. cit.,
pp. 49 e 51.

2 Isto é, através de empréstimos às Con(:essionárias. Sobre a or-
ganização do Sistema Financeiro do Saneamento, ver Seção 1.2 deste
relatório.
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. Examinando-se a composição dos. recursos dos. FAE, ob-
serva-se que sua maior participação baseia-se, pri~cipal~ente,
num esperado e grande aumento dos retornos de fmancIamen-
tos. concedidos às Concessionárias. A expectativa, revelada pela
programação, é de que a importâ~cia desses retornos no. total
..dos i~vestimentos evolua dos 5% registrados no período 1968/
75 para 20% no período 1975/80. Na medida em que tais retor-
nos não forem efetivamente obtidos, a execução dos investimen-
tos programados exigirá maior. comprometimento de recursos
tributários dos Estados ou de empréstimos do BNH, por exem-
plo. . .

A expectativa é também de que as aplicações a fundo
perdido possam ser drasticamente reduzidas: ~e 35,8% do de-
sembolso realizado (1968/75) para 3,5% do total programado
( 1975/80). Essa redução deverá ser menos significativa na re-
gião Nordeste, confiando-se, certamente, num forte aumento
dos retornos de financiamentos concedidos.

Aliás, quanto às aplicações a fundo perdido realizadas no
intervalo 1968/75, cabe ressaltar que as estatísticas divulgadas
não discriminam as contribuições de cada esfera de Governo.
De acordo com informações obtidas junto ao BNH, parte pre-
ponderante dessas aplicações são de origem federal, excetu-
ando-se, provavelmente, os casos de São Paulo e Rio de Ja-
neiro; .onde os respectivos governos estaduais (e/ ou munici-
pais) teriam contribuído com a maior parcela. A ausência des~
sa discriminação por esfera de Governo impede, por exemplo,
uma correta avaliação dos esforços realizados pelos Estados
e municípios.

A programação de aplicações a fundo perdido para 1975/
80 baseia-se, provavelmente, em estimativas de dotações fede-
rais e de contribuições municipais esperadás, uma vez que as
diretrizes do PLANASA aventam esse tipo de participação dos
municípios. Entretanto, também neste caso, não são ofereci-
das estatísticas muito detalhadas.

Em resumo, as programações para o período 1975/80 in-
dicam um aumentada participação do BNH no suprimento
dos recursos, que deverá evoluir de 33 (1968/75) para 47%
.do total, através dos empréstimos diretos às concessionárias.
Levando-se em conta também os empréstimos su lement~res
aos governos estaduais, a participação do BNH oeverá aumen-
tar de 39,6 (1968/75) para 50,2% do desembolso total.
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As programações' indiêal11"ainda, maior participação' dos
FAE, que passariam a arcar com metade dos desembolsos
( 1975/80), em contraste com os 31,2% registrados em 1968/75.
Esse acréscimo de responsabilidade acha-se baseado, princi-
palmente, num esperado aumento dos retornos de financia-
mentos, que passariam a corresponder a 20,4% dos desembolsos
programados (1975/80), em centraste com o suprimento de
-4,9% dos desembolsos "realizados (1968/75). ' ,.

A rentabilidade e maior autonomia financeira das. conces-
sionárias, garantindo tal crescimento dos retornos, deverá per-
mitir, conforme a programação, uma drástica redução das
aplicáções a fundo perdido: de 35,8% (1968/75) para 3,5% das
necessidades de recursos' (1975/80). Desconhece-se, todavia,
as' respectivas colaborações das três esferas de Governo nesses
totais realizados e programados. \,

4.3
Investimentos Totais e
Metas de Expansão

Os invtStimentos realizados até dezembro de 1974 corres-
pondem a cerca de 34% do total planejado até 1980 (i. e ., dos
investimentos realizados até 1974 + investimentos programa-
dos para o período 1975/80). Por outro lado, as estat1sticas dão
conta de que, até dezembro de 1974, cerca de 52% da popu--
lação-objeto' do PLANASAjá haviam sido ben~ficiados..
. ' Esses percentuais sugerem, portanto, que para atender aos

48% restantes da população-objeto serão gastos os 66% restantes
do .investimento total planejado. O período 1975/80 seria,. as-
sim, caracterizado por projetos mais dispendiosos.. A análise
apreseritada no Capítulo lU, deste 'relatório, também mostrou
que~ execução do PLANASA seria mais .dificultada nesse pe-
ríodo, tima vez quê os próximos projetos teriam lugar em cen-
~os urbanos de me~or dimensão populacional, exibindo maio-
res deficiências no abastecimento' de água e menor capacidade
tributária. Contudo, 'não se pode confiar na conclusão de que
para beneficiar os 48%restantes da população-objeto serão gas-
tos 66% do dispêndio total planejado; ou que, para beneficiar
52% da, população-objeto foram suficientes 34% do dispêndio '
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planejado. Trata-se de uma alsa' cbnclusã~, tima vez que parte
dos diseêndios p.~ogramados para, 1975180 será efetuada em
projetos. de núcl.eos urbanos, cUJas:::populaçÕesja foram consi-
deradas beneficiadas. -

No Distrito Federal, por exemplô, os projetos concluídos e
em andamento até agosto de 1975 seriam suficientes fara o
abastecimento de toda a população-meta do Plano.' Não
obstante, ainda se programava um dispêndio adicional de
Cr$ 587.7 milhões no período janeiro de 1975/80, vis-à-vis os
Cr$ 215,2 milhões gastos até agosto de 1975.4

Por outro lado, parte dos dispêndios' programl\dos. desti~
na-se a projetos. que permitirão uma capacidade de abaste-
cimento superior, à população-meta do Plano. ,Na Paraíba,- on~
de em agosto de. ).975 os projetos concluídos e em andamentç>
seriam suficientes para o abastecimento de 115% da população-
meta, ainda se programavam dispêndios adicionais de Cr$ 37,1
milhões.1i

Por esses mesmos motivos, as relações inveStimento rea-
lizadol"população .beneficiada" e investimento programado/ .
"população a ser beneficiada" não podem ser tomadas como
fiéis indicadores do custo per capita nos períodos 1968/74 e
1975/80. . . '.

Essas relações são mostradas na Tabela IV. 2, para cada
uma das cinco regiões. As diferenças aí observadas incorporam,
provavelmente, aumentos de custos ao longo do tempo, dife-
renças de. custos relativas' à 'concepção dos projetos, bem como
diferenças inter-regionais de preços. Todavia, ilão são apenas
tais elementos de custos os responsáveis pelas significativas
diferenças entre aquelas relações.

Assim sendó, pouca informação pode-se extrair das esta-
tísticas divulgadas. Sabe-se, tão-só, que em qualquer das cin-
co regiões menos da metade dos dispêndios planejados (1968/
80) foi realizada até fins de 1974. Sabe-se, ainda, que os dis-
pêndios programados para o período 1975/80 serão destina-
90~ não só .aos novos projetos, mas .também para. a conclusão
de obras em andamento. " "

. 3' População-meta = 80% da população urbana .em 1980. "
4 A preços' de 1975. Cf. valor da UPC no 4.° trim'estre daql,lele ano

(= Cr$ 125,70). Ver BNH, Modificações .. " op, cit., pp. 46, 48 e 50.
li Preços de 1975. Cf. valor da UPC no 4.° trimestre daquele ano.

Ver BNH, Modificações .' " op. cito



6 Ver Tabela IV. L

Norte" 125,64 379,54 46,03 72,04
Nordeoteb 143,79 276,78 41,67 57,89
Sudeste 206,13 310,72 33,60 43,27
Sul 75,15 318,31 26,54 60,48
Centro-Oeste 87,20 687,33 18,76 64,59
Brasil" 152,32 324,06 33,54 51,77

4.4
Receitas Tributárias e
Desembolsos Estaduais

Conforme demonstrado na Seção 4.2, espera"se que a par-
ticipação dos FAE no desembolso total seja de 50%no penado
1975/80, em contraste com os 31% registrados até agosto de
1975.6 Mostrou-se que esse aumento seria possibilitado por
um substancial crescimento dos retornos de financiamentos,

7 Valores a preços de 1970. Tabela A.5.
8 Idem. As estatísticas divulgadas pelo BNH não informam sobre

as amortizações de empréstimos suplementares feitas até 1974.
9 As estimativas das receitas tributárias dos Estados são apresen-

tadas nas Tabelas A.5 e A.6. . .

bem como por maior participação dos governos estaduais atra-
vés de aplicações novas nos FAE, as quais passariam de 20
(1968/75) para 26% (1975/80), aproximadamente. E desse mo-
do, os empréstimos para suplementação dos FAE, concedidos
pelo BNH aos governos dos Estados, poderiam ser reduzidos
de 7 (1968/75) para 4% (1975/80) do desembolso ou investi-
mento total.

O .aumento da. participação dos governos estaduais significa
que terão de desembolsar' recursos próprios no montante de
Cr$ 1 582,2 milhões no período 1975/80 vis-à-vis os Cr$ 609,5
milhões aplicados até fins de 1974. 7 Se computadas as amorti-
zações de empréstimos suplementares obtidos junto ao BNH,
esse desembolso estadual alcançará Cr$ 1 851,5 milhões no
período 1975/80.8

.Estas cifras significam que as a licações nos FAE .para
abastecimento de água, realizadas es e o início do PLA.NASA
até 974, equivâleram a 0,65%das receitas tributárias estaduais
no mesmo período, enquanto no intervalo 1975/80 deverão
equivalera 1%das receitas tributárias estimadas.9 Computadas
as amortizações de empréstimos suplementares, a aplicação de
recursos novos corresponderá a 1,18%das receitas neste segundo
período. Desse modo, a conclusão dos projetos já iniciaaos, a
execução dos novos projetos necessários para ~tingimento das
.metas, bem como os encargos das dívidas contraídas junto ao
BNH, exigirão maior participação dos governos estaduais, ab-
sorvendo parcela mais elevada de suas receitas tributárias.

Claro está, essa maior parcela ainda constitui pequeno
percentual (máximo de 1,18%)das receitas estaduais estimadas,
embora isto signifique um acréscimo de 83% sobre o percen-
tual (de 0,65%) registrado até 1974. Em termos de méaia nos
períodos e para o conjunto. dos. Estados, portanto, o esforço
estadual de investimento parece pequeno, tendo em vista tra-
tar-se de um serviço de elevada prioridade social.

Conforme seria esperado, o exame das estatísticas de cada
Estado revela esforços de investimentos bastante diferentes
entre eles. Em nenhum caso, porém, a partiCipação estadual no

Expansão
Realizada +
Populnçllo-
Objeto
(%)

Investimento
Realizado/
Total

Realizado +
Programado

(%)

Investimento
Programado +
População .

a ser Bene£iciada
Cr$ a Preços
de 19700

Investimento
Realizado +
. População
Beneficiada
Cr$ a Preços
de 1970.

Regiões

TABELA' IV.2

PLANASA - ABASTECIMENTO DE AGUA
DIMENSOES RELATIVAS AOS INVESTIMENTOS
REALlZADOEPROGRAMADO, POR REGIÃO

FONTES: Estatísticas obtidas a partir de BNH, ReZnlór;o .obre o DesenvoZ,;mmlo do
PI,AN ASA (Rio de Janeiro: BNH, 1975); Tabela 11.3; e informaçõesobtidllll
junto ao BNH. . .
• Exclusive territórios federais e Estado do Acre.
b Exclusive Território Federal de Fernando de Noronha.
o Valores originais em UPC, transformados em cruzeiros, conforme valor da..
. UPC 110 3.° trimestre de 1970 (= Cr$ 46,20).

LEGENDA: Investimento realizado: até dezembro de 1974.
Investimento programado: para o pedodo 1975/80.
"População beneficiada": até dezembro de 1974.
"População a oer beneficiada". - (população-objeto) - ("população benefi-
ciada"). .
ExpanBão realizada: capacidade adicional de abaatecimento, garantida até
1980, em função dos sistemas concluídos ou em execução em 31/12/1974,
medida em número de habitantes urbanos. .
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respectivo' PEAG' implicaria uma absorção igualou superior
a 5%,de suas receitas tributárias, um Índice tido pelo SFS como
máximo admissÍvel.lO Como se trata de médias nos períodos, é
evidente que não fica excluída a possibilidade de que, em da-
do ano, tais absorções tenham sido, ou venham a ser, significa-
tivamente mais elevadas. 11

No presente estudo, as relações, "aplicação de recursos
novos no FAE/receitas tributárias" e "aplicação de recursos no-
vos + amortizações de empréstimos suplementares/receitas
tributárias" foram denominadas "coeficientes de esforço tribu-
tário", respectivamente A e B. Esses coeficientes são apre-
sentados na Tabela IV. 3 para cada Estado participante do
PLANASA.

Nessa apresentação,. os Estados acham-se classificados se_o
gundo o "Índice do ritrrio de expansão necessária",12 distin-
guindo-se os quatro gnipos já caracterizados. 13 Com .essa
classificação, pretendeu-se verificar: a) se os Estados mais atra-
sados em seus PEAG são os mesmos que menores parcelas de
suas receitas aplicaram até 1974; e b) se, desses Estados, se-
rão exigidos maiores parcelas de suas receitas no intervalo
1975/80.

De fato, as duas primeiras colunas da Tabela IV.3 evi-
denciam certa relação inversa entre o "Índice do ritmo de ex-
pansão necessária" e o "coeficiente de esforço tributário" rea-
lizado até 1974. O Grupo 1, que reúne os Estados que mais
necessitam acelerar seu ritmo de obras, realizou até 1974 o
menor esforço: suas aplicações de recursos novoSnos FAE equi-
valeram a apenas 0,29% de suas receitas tributárias. lt verdade
que essa pequena média decorre, principalmente, dos redu-
zidos coeficientes registrados para o Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Contudo, não deixa de contrastar 'com o esforço reali":

10 Cf., e. g., BNH, Modificações ... , ap. cit., p. 32.
11 Quanto a esse aspecto, ressalte-se,' de antemão, que as estima-

tivas dos percentuais de absorção de receitas tributárias, para o in-
tervalo 1975/80, divulgadas pelo BNH, são diferentés daquelas adotadas
aqui. Segundo as estimativas do Banco, em vários Estados esse percen-
tual atingiria o limite de 5% em alguns anos do período. Cf., BNH, Mo-
dificações ... , op. cit., p. 54. . , '

" 12 Dado pela relação "expansão média anual necessária no período
1975/80/expansão média anual realizada até agosto de 1975." Ver Tabe-
las 11.2 e n.3.

13 Ver Seções 2.1 e 2.2 deste relat6rio.
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TABELA 'IV. 3

PLANASA- ABASTECIMENTO DE AGUA

COEFICIENTE DE "ESFORÇO TRIBUTARIO", POR
, GRUPO DE ESTADOS

1968/74 -- 1975/80

índice Coefici~nte de '''Esforço Tributário" (%)

Estado e Grupo do Ritmo
de Expansão Até 1974 1975/80
Necessária

(A) (A) (B)

Grupo 1 " 2,24 ' 0,29 1,76 1,87
Mato Grosso 3,23 1,21 ,3,07 3,29
Rio de Janeiro 2,77 0,01-- 1,54 1,66
Minas Gerais 2,37 050--1 1,97 1,97
Ceará 1,67 J.. - -Ú3

..Sergipe
2,69 2,86

, :'.laranMo
1,33 Z)- 3,07" 1,15 ' 1,26
1,24 ~-:-2,59 1,64 2,73

Grupo 2 0,94 0,62 ~ 0,53 0,67
São Paulo 0,99 0,53 -- 0,52 0,52

. Espirito Santo
Bahia

0,85 3,24 • -'I- 1,20 1,73
0,80 l, __ 1,89 0,48 3,27

Grupo 3 0,46 1,04 1,28 1,51
Pernambuco 0,67 4. --2,18 1,47 2,83
Alago,,!! 0,66 7- 2,94 1,91 3,68
Pará 0,64 2,14 3,29 3,45
Paraná 0,56 1,33 1,35 1,36 ' --
Rio Grande do Sul 0,48 0,41 0,57 0,57
Santa Catarina 0,38 1,31 1,03 1,05
Goiás" 0,21 1 0,94 2,59 2,88
Rio Grande do Norte 0,17 -4,07 2,35 4,61

Grupo 4 (--0,16) f.. 2,02 0,67 2,50
Piau; (-0,02) -2,39 3,37 3,89
Amazonas (-0,12)
Paraíba' ,

2,33 0,13 0,13
(-0,51) , 1,63. 0,00 4,11

BrasHb 0,85 0,65 1,01 1,18 .

FONTE: Ver Tabela A.5 .
• 'Inclusive Distrito Federal.
b E'xclusive' território; federais e Estado do Acre.

zado pelo Grupo 4, cujos' Estados aplicaram o equivalente a
2,02% de suas receitas tributárias, ultrapassando, em agosto de
1975, 'as metas de abastecimento dê água. '
, ?estacam-~~ e~ceções importantes.' Alguns Estados, como

SergIpe e Esp.mto S~n~o, desembolsaram parcelas significati-
vamente supenor ~ medIa, se~ terem assegurado, até agosto de
1~75, uma expansao de capaCIdade que lhes permitisse menor
ntmo de obras' no período seguinte. Não obstante, o maior
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esforço inicial lhes deverá garantir, de acordo com as progra-
mações, um desembolso proporcionalmente menor de suas re-
ceitas tributárias nO período 1975/80.

Dentre os Estados que já em 1975 ultrapassaram as metas
do PLANASA, o Piauí e a Paraíba deverão experimentar forte
aumento de esforço tributário. Para o primeiro; o coeficiente
A deverá evoluir de 2,39 (até 1974) para 3,37% (1975/80).
•Se computadas as amortizações de empréstimos suplementares
devidas ao BNH, o desembolso de recursos novos equivalerá a
3,89% das receitas tributárias do Estado, no período 1975/80.
Quanto à Paraíba, de acordo com as programações, seu gover-
no não necessitará aplicar recursos novos no FAE no intervalo
1975/80. Não obstante, as amortizações de empréstimos su-
plementares deverão equivaler a 4,1%de suas receitas tributá-
rias nesse período.

Grosso modo, o coeficiente de esforço tributário deverá
ser mais elevado em 1975/80 para todos os Estados, exceção
feita ao caso de Santa Catarina. Más, para os Grupos 3 e 4,
cujos Estados conseguiram assegurar maior ritmo de expansão
até 1975, esse aumento decorrerá, via de regra, das amortiza-
ções de empréstimos suplementares contraídos junto ao BNH.
Em contraste, no Grupo 1, cujos Estados mais necessitam ace-
lerar seus programas de obras, apenas o Governo de Sergipe
não terá de aplicar maior percentagem de suas receitas tribu-
tárias na capitalização do respectivo FAE. A essa necessidade
de recursos novos para os FAE acrescentam-se as programadas
amortizações de empréstimos contraídos no BNH.

Cabe ressaltar, conforme se fez na Seção 4.2 deste capí-
tulo, que não se conhece a participação de cada esfera de Go-
Verno nas "aplicações totais a fundo perdido". Há informações

/ de que os governos (estaduais e/ ou municipais de São Pau-
lo e Rio de Janeiro forneceram elevada parcela dessas a lica-
çõesemseus programas de abastecimento de água. Dessemo-
do, os coeficientes de esforço tributário registraêlos para o pe-
ríodoque se estende até 1974 estariam subestimando a impor-
tância efetiva dos desembolsos estaduais. .

Concluindo, pode-se afirmar que, via de regra, os Estados
que mais necessitam acelerar suas obras para atingir as metas
em 1980,.são aqueles que menor parcela de seus recursos apli-
caram na capitalização dos respectivos FAE. No períoqo 1975/
80, .tais Estados' necessitarão aplicar maior percentagem de
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suas receitas para que os investimentos programados sejam
realizados. Ou seja, o cumprimento do PLANASA acha-se na
dependência de uma maior capacidade financeira nesse pe-
ríodo.

Em contraste, aqueles Estados que exibem maior garantia
de atingimento da meta são, em geral, os mesmos que maior
parcela de seus recursos aplicaram nos FAE. Não obstante, no
período 1975/80, o vencimento de dívidas contraídas junto
ao BNH exigirá, desses Estados, parcela ainda mais elevada
de seus recursos tributários.

\
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v
LIMITAÇÕES À
EFICÁCIA DA
POLíTICA

5.1
Proposições

A avaliação de uma política também pode ser conduzida
pela ótica de sua eficácia, indagando-se em que medida os
efeitos obtidos correspondem, ou vêm correspondendo, aos seus
propósitos finais. Nessa indagação podem ser introduzidos ele-
mentos para determinação dos custos da obtenção de tais efei-
tos, visando-se a melhor julgamento de recomendações de po-
líticas alternativas. Entretanto, que efeitos quantificar, em
função de quais propósitos finais, constituem aspectos nem
sempre claramente dedutíveis da formulação política, ou acei-
tos sem contestação pelos estudiosos._No caso de uma p'olítica fi.
de expansão do abastecimento de água à :p'0pulação, pode-se
estaoelecer o aumento do número de. domicIlios ligados à rede
pública de distribuição como sendo a variável relevante a )
quantificar. Tal seria uma quantificação dos efeitos imediatos,
sem dúvida. Se se pretende captar feitos mediatos, ou finais
propriamente ai os, será ainda necessária a determinação da
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melhoria das condições de saúde relativas aos gruEos po ula-
~iS beneficiados.

Não obstante, a escassez de informações estatísticas im-
pede, como nas abordagens anteriores, uma convincente ava-
liação da eficácia de nova política federal. As estatísticas dis-
poníveis, e para tanto necessárias, referem-se a um momento
( 1970) em que ainda se iniciava a política ou, se mais recentes
( 1973), mostram-se muito agregadas. Como alternativa, bus-
cou-se identificar e examinar aspectos que, do lado da deman-
da, impõem limitações à efetiva expansão do abastecimento de
água potável, portanto, à eficácia da política. Assim proceden-
do, são evidenciadas a importância de medidas complementa-
res no âmbito da própria política de saneamento, sua depen-
dência em relação aos programas habitacional e de educação
sanitária, bem como a influência de certos mecanismos de cré-
dito ao consumidor.

Ao mesmo tempo, esta análise alternativa constitui um
complemento, ainda que parcial, à avaliação de resultados
apresentada anteriormente. Aqui, abstraindo-se as possibilida-
des de expansão da capacidade de abastecimento, procura-se
examinar aspectos que, caracterizando os domicílios urbanos,
tendem a limitar a expansão do suprimento efetivo de água po-
tável à população. Ou seja, mesmo dispondo-se de capacidade
para suprir 80% da população urbana, cabe indagar se igual
proporção encontra-se em condições de utilizar tal capacidade.
COJ?o corolário, a política poderá ser tanto mais eficaz, quanto
malDr for a parcela da população que puder efetivamente uti-
lizar a capacidade de abastecimento disponível.

A análise é desenvolvida a partir da -seguinte proposição:
a possibilidade de abastecimento de água a um domicílIo, prin-
cipalmente com canalização interna, depende:
- da natureza, ou características físicas, da habitação;
- da condição de ocupação dessa habitação, i. e ., se própria,
alugada ou cedida;
do nível de renda domiciliar; e,
das escalas de preferências das pessoas envolvidas.

Admite-se, de antemão, que tais aspectos, ou fatores ex-
plicativos, são mutuamente dependentes ou inter-relacionados,
tratando-se de uma discriminação que serve a propósitos analí-
ticos. _
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As habitações rústicas, em cuja construção predominam
materiais precários ou improvisados, 1 em contraste com as de
natureza durável, são menos passíveis de contarem com ade-
quado abastecimento de água potável e para higiene pessoal,
uma vez que, para tanto, seriam necessárias importantes mo-
dificações (ou complementações) em suas características fí-
sicas: Desse modo, quanto maior for a proporçãÇ) de habitações
rústicas menor será a proporção de domicílios servidos pela
rede geral de água e, principalmente, com canalização interna.

Deve-se admitir, ao mesmo teml?o, que as características
físicas da habitação dependem do mvel da renda domiciliar.
Quanto mais elevado esse _nível de renda, melhores deverão
ser as características físicas, da habitação e, assim, maior a
possibilidade de contarem com adequado abastecimento de
água. Neste contexto, cabe ressaltar que a explicação das con-
dições de abastecimento de água pela _variável renda é _feita,
também, através da variável natureza da habitação. Para_ con~
tar com adequado abastecimento, o domicílio precisa -dispor de
um nível de renda que lhe permita uma habitação dotada dos
"equipamentos necessários", ou que. lhe permita promover. as
necessárias melhorias físicas para a utilização da água. Obser-
va-se, desse modo, que a demanda de- água potável e para hi-
giene está associada não só ao preço (tarifa e taxa de ligação)
cobrado pelo suprimento ao domicílio, mas, também, -ao custo
dos "equipamentos necessários" à 'sua adequada (ou desej-a-
da) utilização.2 - - _.

A condição de ocupação vincula-se às possibilidades de
suprimento de água aos domicílios na medida em que o indi-_
vÍduo sentir-se mais inclinado' a promover melhorias num imó-

1 Utilizam-se aqui as definições adotadas ila PNAD. É definida co-
mo rústica a "construção onde predominam paredes e coberturas de
taipa, sapé, madeira não aparelhada, material de vasilhame usado e
pisó de terra batida". Como durável, - se "na construção, predominam
Raredes de tijolos, pedra, adobe ou madeira preparada; cobertura de te-
.ha, amianto, madeira, zinco ou laje de concreto; piso de madeira, ci-
mento, ladrilho ou mosaico". Vide FIBGE, Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios - PNAD - 2 (4.0 trimestre dé 1972) Doc. GEPD
n.o 56 (Rio de Janeiro: FIBGE/GEPD, 1974), p. XII.

2 A definiçãO de "equipamentos necessários" certamente variará
em função do uso que as pessoas pretendem fazer da água, ou seja, do
tipo de serviço almejado para o domicílio. Assim, tais "equipamentos"
variarão desde uma simples "torneira no quintal" à canalização interna,
com diferentes obras de alvenaria e instalação hidráulica, até um "con-
junto completo" de facilidades para higiene pessoal e do domicílio.
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vel que lhe pertence, do que numa habitação alugada ou que
lhe foi cedida. Ao nível de renda corrente aliam-se, então, os
ativos acumulados pelos domicílios na explicação da demanda
dos serviços de água.

De acordo com esse raciocínio, deve-se esperar que, dado
o preço do serviço de abastecimento (tarifa e taxa de ligação),
quanto mais elevado o nível de renda e maior a proporção de
habitações próprias e duráveis, tanto maior deverá ser a par-
cela de domicílios servida pela rede de abastecimento e que
dispõem de canalização interna de água.

Entretanto, deye-se ainda considerar as escalas de prefe-
rências de consumo dos indivíduos, as quais determinam di-
ferentes funções de demanda. Para um mesmo nível de renda,
por exemplo, cabe esperar diferentes prioridades atribuídas ao
suprimento de água potável. Desse modo, para dois grupos de
domicílios com idênticos níveis de renda, iguais condições de
ocupação, vivendo em habitações de mesma natureza, poderão
ser constatadas diferentes proporções de domicílios que con-
tam com suprimento de água potável, admitindo-se, evidente-
mente, idênticas condições de oferta do serviço.

Captar as diferenças de demanda devidas às diferentes
preferências dos indivíduos ou grupos, porém não constitui
tarefa de todo factível à teoria econômica. Admite-se que as
preferências dos indivíduos acham-se relacionadas, de algum
modo, com o grau de informações de que dispõem sobre os
mercados, com seus níveis de escolaridade, com características
culturais de seus ambientes de origem, com os estímulos de
consumo recebidos, com suas aspirações, entre outros fatores
extra-econômicos. Assim, a explicação dada por esses fatores
em um estudo de padrões de consumo constitui uma proxy da
explicação devida às diferentes preferências de consumo dos
indivíduos.

No caso dos serviços de abastecimento de água, supõe-se
que os indivíduos de mais baixo nível de escolaridade e pro-
venientes de zonas rurais (onde, tradicionalmente, não con-
tam com o serviço público de fornecimento) atribuam menor
prioridade às va~tagens da água potável e para higiene pes-
soal. Assim, coeteris paribus, espera-se que a proporção de
domicílios que dispõem desse tipo de serviço seja tanto maior
quanto mais elevado for o nível de escolaridade de seus com-
ponentes e quanto menor a proporção de indivíduos provenien-
tes de zonas rurais.
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Finalmente, deve ser. destacada a influência que exercem,
na formação de suas escalas de preferências, os estímulos' de
consumo recebidos. Deve-se admitir. que a prioridade de da~
do bem (mercadoria ou serviço) na escala de preferências
mostra-se sensível aos estímulos de consumo emitidos através
de informações, propagandas e facilidades oferecidas. Desse
modo, se o uso de água potável não é estimulado, é possível
observarem-se padrões de consumo que revelam prioridades
invertidas de um ponto de vista social.

Seguindo a proposição e os argumentos expostos até aqui,
o exame das limitações impostas à expansão do abastecimento
efetivo de água é apresentado nas seções seguintes. Nas 5.2 e
5.3 foram consideradas as denominadas limitações de merca-
do, i.e., preço do serviço, renda domiciliar, natureza e pro-
priedade da habitação, Na Seção 5.4 foram. destacadas aquelas
limitações decorrentes de fatores extra-econômicos. Tar exa-
me, deve~se ressaltar, preocupa-se com o suprimento de água
aos domicílios urbanos, o principal mercado objeto 930 políti-
ca federal. -

5.2
Preço do Serviço de
Abastecirilento e Renda
Domiciliar .

Figura entre os objetivos principais do PLANASA a ins-
tituição de uma política tarifária que possa garantir perma-
nente equilíbrio orçamentário da empresa concessionária e, ao
mesmo tempo, esteja de acordo com as possibilidades dos con-
sumidores. Figura, também, a instituição de uma política de
redução de custos operacionais com reflexos diretos no esque-
ma tarifáiio.3

Em cada Estado, a. diminuição dos custos operacionais se-
ria proporcionada por "economias de escala" que deveriam
resultar da exploração conjunta, por uma única empresa con-
cessionária, dos siste~as de abastecimento de água dos diversos

3 Sobre os objetivos do PLANASA, ver Seção 1.2.
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municípios participantes. Desse modo, -argumentam, os siste-
mas de abastecimento das cidades mais pobres poderiam ter
seus deficits, quando ocorressem, cobertos pelos superavits
obtidos. nas cidades mais ricas.4 Tal. procedimento, alegam
ainda, garante que a tarifa mínima (i. e ., correspondente ao
consumo mensal mínimo admitido) seja suportável pelas fa-
mílias de mais baixa renda.fi ,

Segundo recomendações ou diretrizes, o sistema tarifário
adotado ela concessionária deve ser único ara todos os mu-
nrcÍnios_narticip'antes aoPL~NAS- , ou or .grupos de muni-
cínios.G Quanto à tarifa mínima a ser cobrada, correspondente
â um consu;no de água que, não exceda a um volume mensal
"considerado. suficiente para o atendimento" das necessidades
mínimas do domicílio, deve ser estabelecida em função do sa-
lário mínimo legàl regional. Dois exemplos colhidos revelam
recomendações de fixação da tarifa mínima igual a 5%do salá-
~rio mínimo, em um c~so, e igualou inferior a 3%desse salário,
.no 'outro.7• . . '

A adoção efetiva de tais diretrizes e recomendações,bus-
cando-se auto-suficiência financeira das empresas em compa-
tibilidade com o poder aquisitivo dos consumidores, certa-
mente dependerá das perspectivas de rentabilidade de cada
programa (ou conjunto de projetos) em particular. Para al-
guns programas tais diretrizes poderão ser perfeitamente viá-
veis, enquanto com maiores dificuldades seriam seguidas nou-
tros. casos. Apesar de relevante, essa análise de programas,.
tendo em vista a viabilidade das diretrizes, não é tentada aqui.
Com base em estudo de caso procura-se, entretanto, mostrar
que o sistema tarifário vigente ainda não atende à recomenda-
ção de unicidade entre os municípios participantes, além de
implicar tarifas mais elevadas para os consumidores nas cida-
des. de menor receita tributária per capita.

Tal circunstância, em desacordo com situação pretendida
pela política federal, decorreria das condições em que foram

.. 4 Cf. BNH, Modificações ... , op. cit., p. 33.
1>, lbid.
G Ver BNH, Abastecimento de Agua, Equacionamento ... , op.

cit., P . 45-6.
7 lbid., p. 47, e José A. T. Fontenele, "O Problema Tarifário e

a Viabilidade das Empresas de Saneamento", in Revista DAE, ano
XXXVI, n.o 105 (1976), p. 60.
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efetuadas as concessões à empresa estadual pelos governos
municipais, determinando respeito às leis e decretos então já
baixados pelos respectivos municípios. Desse modo, enquanto
n.ão transcorrerem os períodos de vigência de tais diplomas,
flca a empresa estadual impedida de aplicar as diretrizes da
política. .

Esse desacordo temporário, que não se restringiria ao ca-
s~ ~studado aq~i, co~s~it~i até o ~~mento a f.rimeira limita-
çao a uma maIOr eflcacra da pohtrca federa. O caso aqui
examinado refere-se aos sistemas tarifários adotados em 13
municípios p.aulistas integrantes do PLANASA, para ~ supri-
mento domiciliar de água, conforme vigência em fevereiro de
1976.8

Quantificadas as respectivas populações urbanas. (1970)
e construídos seus indicadores de receita tributária (quota de
ICM em 1968 -7- população urbana. em 1970), tais municípios
foram classificados segundo esses dois atributos, em relação
às médias c;logrupo. De acordo com essa classificação, a Ta-
bela V. 1 relaciona a tarifa mínima mensal em cruzeiros e a
equação tarifária válida para consumos mensais a partir de
100m3, representativas de cada classe.9

Quanto à tarifa mínima cobrada aos consumidores d~mici-
liares, observa-se que a mais elevada cOlTesponde aos centros
urbanos maiores, porém de menor Índice de receita tributária
per capita. A segunda tarifa mínima mais alta ocorre na ca-
tegoria dos centros urbanos de maior Índice de receita, porém
de menor densidade populacional. Além disso, nos centros me-
nos populosos e de menor receita a tarifa mínima mostra-se su-
perior àquela dos centros maiores e de maior receita.

A observação de cada categoria revela, por outro prisma,
que entre os centros urbanos maiores aqueles de menor Índice
de receita: tributária aplicam tarifa mínima substancialmente
mais elevada (Cr$ 19,88 vis-à-l;is Cr$ 7,87). E, entre os centros
de maior índice de receita, aqueles de menor densidade po-
pulacional cobram uma tarifa mínima substancialmente mais
elevada (Cr$ 12,40 vís-à-vis Cr$ 7,87).

8 As informações foram extraídas de José A. T. Fontenele, op. cito
9 Os sistemas tarifários são apresentados separadamente, para ca-

da município nas Tabelas A.8 e A.9.
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Tal situação revela-se em desacordo com as diretrizes pre-
tendidas pela política federal. A concordância ocorre apenas
entre os centros de menor densidade populacional ou entre
aqueles de menor Índice de receita tributária.

Quanto à tarifa marginal, dada pelo coeficiente da variá-
vel x (volume) na equação tarifária, semelhantes comentários
poderiam ser repetidos.

A Tabela V.2 resume as comparações dos esquemas tri-
butários representativos de cada classe de município, válidas
para volumes consumidos iguais ou superiores ao mínimo. Ad-
mitindo-se que o reM per eapita urbana constitui uma proxy
da renda per eapita da cidade, pode-se afirmar que:

a) a tarifa cobrada nos centros urbanos maiores e mais
ricos (C 11) é superior àquela aplicada nos centros menores e
de mais baixo poder aquisitivo (Cu), no intervalo [mínimo,
1520m3] de consumo mensal;

b) a tarifa cobrada nos centros mais ricos (C 1) é supe-
rior àquela aplicada nos centros de menor poder aquisitivo
(Cf), apenas no intervalo [50m3, 200m3] de consumo mensal;

c) a tarifa cobrada nos centros mais populosos (C.1) é
superior àquela aplicada nos centros menores (C.!). Essa
superioridade, porém, ocorre tão-somente nas cidades de me-
nor poder aquisitivo (Cf;)'

Assim, além de n!<2..yigorar a unicidade de tanfas,. os sis-
temas ainda vigentes não favorecem as cidades menores e
d~-menor c~p~ciaãde aqüisit~va, em desacordo com as dire-
trizes feoermso Na meaida em que tais sistemas decorram de
dis ositivos le ais antenores, oemõn5trai'ã -, apenas, uma situa-
ção que a nova po ítica pretende corrigir. Transcorrida a vi-
gência de tais dispositivos, deve ser promovida uma reformula-
ção tarifária que vise à unicidade e não discrimine contra os
grupamentos urbanos que se pretende beneficiar.

Permanece, contudo, a constatação de que, até o momento,
tal discriminação deverá ter atuado como limitação à maior efi-
cácia da nova política. Essa discriminação assume maior desta-
que quando se tem em conta que, nas três regiões mais de-
senvolvidas, cerca de 20% dos domicílios urbanos tinham em
1972 renda mensal igualou inferior a um salário mínimo, cerca
de 62%desses domicílios tinham renda mensal de no máximo
três salários mínimos, e que 85%das cidades brasileiras apre-

83



85

10 Cf. dacl~; das Tabelas III.l e A. 3 e FIBGE, Pesquisa Nacio-
nal ... , op:' cit., Doc. GEPD n.o• 56-8, Tabela 4.3.

11 Cf.; por exemplo, G. L. Batalha, Subsídios para uma Política
de Produçt7o dos Serviços de Abastecimento de Aguano Paraná (mimeo).

5.3
Renda Domiciliar, Natureza
da Habitação e sua
Condição de Ocupação

sentavam em '1970 densidades populacionais inferiores à mé-
dia do País. 10 Assim, sistemas tarifários em desacordo com as
possibilidades aquisitivas desse contingente não só limitam a
eficácia da política, mas seriam um empecilho à efetivação da
meta de abastecimento de água' a 80%da população urbana. :

o objetivo de tornar o serviço público de abastecimento de
água potável acessível aos domicílios de mais baixa renda deter-
minou a recomendação de' uma política tarifária condizente.
Conforme foi observado, recomenda-se que a tarifa a ser
cobrada pelo volume de "consumo mensal considerado o mí-
nimo indispensável" não seja superior a 3% (ou 5%) do salá.
rio mínimo regional. Entretanto, para contar com o' serviço, o
domicílio deve ainda desembolsar os custos de ligação à rede
distribuidora ("taxa de ligação"), bem como dispor de uma
habitação dotada dos "equipamentos necessários" ao adequado
(ou desejado) uso da água. Esses dois "custos fixos" de utili-
zação dos serviços de abastecimento podem representar uma
restrição maior à expansão do abastecimento efetiyo, que a ta-
rifa (ou custo variável) cobrada pelo consumo.

QuantO ao primeiro desses custos fixos, ou' seja, a "taxa de
ligação", referências têm sido feitas ao problema, propondo-se
fórmulas de financiamento ou de sua cobrança parcelada, para
vencer a limitação à demanda dos domicílios.11 Quanto ao se-
gundo, i.e., o "custo dos equipamentos necessários", ainda
não consta nas preocupações apoio à demanda domiciliar. A
disponibilidade de tais equipamentos nas habitações, ou a
possibilidade de aquisição dos mesmos, tem sido suposta im-
plicitamente nos programas de expansão do abastecimento ou
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simplesmente ignorada. Não obstante, as habitações que dis-
põem de tais equipamentos têm seus preços ef ou aluguéis
comparativamente mais elevados, seja, coeteris paribus, pelo
próprio valor desses equipamentos e da comodidade que pres-
tam, seja pelas implicações que determinam nas características
físicas de construção do imóvel.

Assim, contar com tal tipo de habitação, ou promover as
• necessárias (ou desejadas) melhorias, implica dispor de um

nível de renda (ou de uma poupança) para isto suficiente. O
desembolso necessário variará, evidentemente, com o desejado
tipo de serviço de água, i. e ., desde o custo de uma simples
"torneira no quintal", despesas de canalização interna, segundo
variados graus de obras de alvenaria e instalação hidráulica,
até um "completo" conjunto de equipamentos, que certamente
variará em função das aspirações e renda dos domicílios.

Ao mesmo tempo, caso o domicílio não disponha de tal -
equipamento, sua instalação deverá ser menos dispendiosa se
a habitação for de natureza durável. Isto porque nas habita-
ções rústicas (isto é, em cujas construções predominam mate-
riais precários ou improvisados) as melhorias a serem introdu-
zidas deverão demandar modificações adicionais (e variáveis)
de suas características físicas. Assim, aliada ao fator renda
domiciliar, a natureza da habitação surge como variável expli-
cativa do abastecimento efetivo de água. Ou seja, dado o Dlvel
de renda, a percentagem de domicífios servidos pela rede de
distribuição (e, principalmente, com canalização interna) deve-
rá ser tanto mais elevada quanto maior a percentagem de ha-
bitações de natureza durável. .

Uma colocação alternativa dessa proposição seria: dadas
as condições de renda, a percentagem de domicílios servidos
pela rede de distribuição será maior entre as habitações de na-
tureza durável.

A evidência estatística dessa proposição, ou da explicação
dada pela variável natureza da habitação, não é obtida sem
dificuldades. Em primeiro lugar, as informações disponíveis
não permitem uma separação das habitações duráveis ligadas
à rede geral de água segundo classes de renda domiciliar. Des-
se modo, a influência de cada variável em particular não pode
ser diretamente identificada. Segundo, seria também necessá-
rio considerar apenas áreas (cidades ou grupamentos urbanos)
onde houvesse garantia de suprimento de água pelo serviço
público, isto é, onde não ocorressem limitações de oferta. Caso
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c~n!rário, m~sm.o que os domicílios apresentem todas as con-
dlçoes favoravCIs de demanda, o abastecimento não se dará,
fato este certamente observável nas cidades que não oferecem
tal serviço público.

As estatísticas apresentadas na Tabela V. 3 fornecem as
p~imeir:s evidên~i~s da proposição firmada, e permitem uma
dlscussao das dIflCuldades acima mencionadas. Essa tabela
mostra que, em qualquer das três regiões consideradas, a per-
~en~ag~I? d.e habitações duráveis ligadas à rede geral de água
e slgmfI~at:vamente superior àquela correspondente às habi-
taçoes ruStIc~s. Essa superioridade, conforme foi _argumenta-
do, resulta nao só das características físicas da habitação mas
a influência do nível de renda também parece estar prese~te: a

TABELA V.3

DOMICILIOS PARTICULARES URBANOS SERVIDOS
PELA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
SEGUNDO A NATUREZA DA HABITAÇÃO POR

REGIÃO: 1972 - ESTIMATIVAS '
_:"'-".'-'--.::0.:.=1

Regiões
% de Domicílios Servido~

Total Durável" Rústica"

Nordeste 35,25 39,35 9,32

Sudeste 71,84 73,83 32,08
MG + ES 62,26 65,40 24,85
RJ 77,80 79,82 45,70
SP 72,69 74,10 25,10

Sul 54,31 55,04 7,46

Três Regiões 60,72 63,47 19,85

FONTES: Dados obtidos a partir do FIBGE, Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicilias (4.• trimestre de 1972) PNAD-l. Doc. GEPD
n." 52-4 e p,NAD-2, Doc. GEPD n." 57-9 -(Hió de J:meiro):
FlnGE/GEI D, 1973/74), Tabelas 5.1.1 e 1.7, respectivamente.
a Estimativas.

OBS.: Exclui a categoria "Outra Natureza da Habitação".
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16 As estatístic~s calculadas acham-se também relacionadas na
Tabela A.I0, no Apêndice.

17 Coeficiente de correlação de Pearson.
18 O coeficiente de corr'elação resultou igual a + 0.20, aceito ape-

nas ao nível de significância de 20%.

Esse grau de dependência assume maior importância
quando se tem em conta que, neste estudo de caso, a correlação
entre as percentagens de domicílios servidos pela rede geral e
de habitações próprias não se revelou significante.18 Ou seja,
dado o tipo de agregação das informações estatísticas, a influ-
ência da variável natureza da habitação mostra-se mais forte.
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cílios servidos pela rede geral existente em cada uma das "re-
giões". . .

O Gráfico V.l ilustra o tipo de relação existente entre
e:sas duas variáveis.1GA uma crescente proporção de habita-
çocs de natureza durável cOlTespondeuma tendência de cres-
cente proporção de domicílios servidos pela rede de distribui-
ção de água. O coeficiente de correlação entre essas duas va-
. riáveis é de + 0,56,- significante ao nível de 1%.J7

12 Cf. IBAM, Municípios do Brasil - Quinze Anos Depois (Rio
de Janeiro: IBAM, 1975) p. 90.

13 Cf. Tabela lI.l deste relatório; (Capacidade disponível ante-
rior ao PLANASA + Expansão realizada até agosto de 1975)' -7- Po-
pulação urbana em 1980.

H As estatístic;as são censitárias, de 1970. referentes, portanto, ao
antigo Estado da Guanabara.

15 Foram excluídas as "regiões 'administrativas" que exibiam per-
centagem significantemente elevada dé pessoas dependentes de atividades
agrícola, j. e.: Jacarepaguá, Bangu, Campo Gran?e. San~~ C.r~lz"e Ilha
do Governador. Além dessas, foram tambem exclUldas as reglOes Porto
e Centro, dada. a pouca caracterí.~tica residencial que apresentam.

proporção de domicílios servidos pelas re~~s públicas de dis-
tribuição é maior no Sudeste que na regIao Sul, e nesta em
comparação com o Nordeste.

Além disso, encontram-se implícitos nessas percentagens
os efeitos devidos às diferenças regionais quanto ao número
de muniCípios que dispõem de sistemas de abastecimento, ?em
como às diferentes J?ossibilidades de suprimento_ desses slste-

• mas existentes (vis-a-vis as respectivas populaçoes urbanas).
Em 1973, e. g., 90%dos municípios do Sudeste contavam com
sistemas públicos de abastecimento de água, enquanto esse per-
centual era de 59% na região Sul e de 48% no Nordeste.12 M~-
didas em relação à população urbana estimada para 1980, as
possibilidades de abastecimento dos sistemas eram de 54% nO
Sudeste, 59% no Sul e 56% na região Nordeste, conforme dados
de agosto de 1975.13

Desse modo, a evidência estatística fornecida pela Tabela
V.3 revela-se bastante precária, dadas as condições de oferta
tão díspares entre as regiões. Objetivando-se excluir a influên-
cia de tal disparidade de condições, e assim permitir melhor
evidência da relação entre abastecimento d~ água e nature~~ ~a
habitação, foi considerado um caso particular: o mUUlclplO
do Rio de Janeiro.H

Considerando-se tal caso, admitiu-se a existência de ca-
pacidade suficiente, na época, para o abastecimento da po-
pulação urbana, ?em com? a possibi~,ida~: de ab~s~eci~ent?
a todos os domicllios localIzados nas reglOes admlUlstratIvas
que não sejam caracteristicamente rurais. Assim, excluindo-se
tais "regiões administrativas" onde a garantia de suprimento
pela rede de distribuição apresenta-se questionável,15 foram
calculadas as percentagens de habitações duráveis e de domi-
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~C . ., . b . t d ./ onstata-se, pOIS, que as vanavelS a asteclmen o 0Vl-
ciliar de água e condição de ocupação acham-se fortemente
associadas. Ao mesmo tempo, observa-se que ambas as variá-
Vel cluunjie associadas ~o_nÍvel de_renda-do--domicília:2&

O argumento até aqui desenvolvido baseia-se no maior
poder aquisitivo dos proprietários vis-à-vis os demais domi-
cílios de igual nível de renda. Entretanto, além desse efeito de

Não obstante, a condição de ocupação certamente influ-
encia as possibilidades ou condições do abastecimento de água
no domicílio. O acervo de bens, entre os quais a habitação, re-
trata a renda acumulada dos indivíduos, podendo ser resultan-
te de poupanças correntes, heranças e donativos recebidos.
Assim, para um dado nível de renda corrente, as possibilidades
de consumo de um indivíduo serão maiores quanto maior seu
acervo de bens. Em particular, dado o nível de renda, a capa-
cidade de fazer face às despesas com abastecimento de água
será maior, coeteris paribus, entre aqueles domicílios que dis-
põem de habitação própria. Surge, portanto, uma nova variá-
vel explicativa.

Os Gráficos V. 2 e V. 3 ilustram o argumento aqui expos-
tO.19 No primeiro, a influência da condição de ocupação sobre
o abastecimento domiciliar de água é revelada pelos movimen-
tos paralelos das variáveis percentagem de habitações próprias
e percentagem de domicílios servidos pela rede geraL ~ au-
mentos na percentagem de habitações próprias correspondem
aumentos na proporção de domicílios abastecidos pela rede
geral.

Nesse mesmo gráfico, a influência do nível de renda sobre
aquelas duas variáveis é revelada pelas trajetórias que seguem.
No intervalo considerado, a percentagem de habitações ligadas
à rede geral é uma função crescente a taxas decrescentes do
nível de renda, enquanto a percentagem de habitações pró-
prias é uma função crescente a taxas, ainda, crescentes do ní-
vel de renda.

No segundo gráfico, as percentagens de habitações pró-
prias e daquelas ligadas à rede geral foram representadas, evi-

_ denciando uma correlação positiva entre elas. O coeficiente de
~correlação calculado para esse caso é de + 0,85, sendo signifi-
cante ao nível de 0,1%. Igual coeficiente de correlação é tam-
bém obtido entre as percentagens de habitações com canaliza:
ção interna e de habitações próprias, ao mesmo nível de sig-
nificância estatística.

19 Essas ilustrações e estatísticas referem-se também ao muni-
cípio do Rio de Janeiro, conforme dados censitários de 1970. Porém,
desses dados não puderam ser excluídas aquelas "regiões administrati-
vas" consideradas de caráter rural. Assim, o efeito das prováveis limi-
tações de oferta acha-se implícito. As estatísticas são apresentadas na
Tabela A .11, no Apêndice.

20 A determinação do ~au de influência exercida pela condição
de ocupação sobre o abastecimento domiciliar de água exigiria, portan-
to, excluir-se estatisticamente o efeito devido ao nível de renda. Porém,
tal análise não foi elaborada para este estudo de caso por falta de in-
formação sobre a renda média domiciliar por classe.
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Abastecimento Efetivo, Dimensão do
em 1972 ":Mercado"

Regiões % de% de DomicíliosDomicílios Particulares HJ H. HIJ
Particulares Duráveis

Nordeste 35,25 39,35 53,2.5 49,45 71,08

Sudeste 71,84 73,83 86,14 81,63 88,13 '
MG + ES 62,26 65,40 70,53 65,65 80,71
RJ 77,80 79,82 89,17 82,66 87,14 '
SP 72,69 74,10 91,13 87,83 91,81 •

Sul 54,31 55,04 83,98 82,35 91,56,

Três Regiões 60,72 63,47 78,43 74,54 84,87

TABELA V.4

ABASTECIMENTO EFETIVO DE ÁGUA A DOMICíLIOS
PARTICULARES URBANOS, EM 1972, E

DIMENSIONAMENTO DE "MERCADO" EM
TRf:S REGIOES BRASILEIRAS

FONTES: Tabela V. 3 e FrBGE, Pesquisa Nacional paI' Amostra de Do-
micilias - PNAD-2 (4.0 trimestre de 1972), Doe, GEPD n."'
56-8 (Rio de Janeiro: FIBGEjGEPD, 1974), Tabela 4.3.

LEGENDA: H1 Percentagem de domicílios com rendiment{) monetá-
rio mensal superior a um salário mínimo regional.

H. Percentagem de domicílios com rendimento monetá-
rio mensal superior a um salário mínimo regional,
em habitações de natureza durável.

HIJ Percentagem de domicflios com rendimento monetá-
rio mensal superior a um salário mínimo, em habita-
ções de natureza durável + domicílios com rendimen-
to monetário mensal igualou inferior a um salário
mínimo, mas em habitações pr6prias de natureza
durável.

A Tabela V.4 apresenta a dimensão do "mercado" (ou,
demanda com que se poderá contar) de acordo com três hi-
póteses de "abastecimento máximo efetivo". Esse dimensiona-
mento foi elaborado com base em estatísticas de 1972, por se
mostrarem as mais recentes e completas para as finalidades
deste estudo. Mesmo assim, tais informações não abarcam duas
das cinco grandes regiões.
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poder aquisitivo, a propriedade poderá provocar um efeito mo-
tivação sobre as condições do abastecimento de água no do-
micílio. Tal deverá ocorrer na medida em que os indivíduos es-
tejam mais inclinados a promover melhorias nas habitações que
possuem que naquelas que alugam ou que a eles tenham sido
cedidas temporariamente. . ..

Em resumo, na ausência de limitações de oferta do ser-
viço público, as condições de abastecimento de água no do-
micílio foram tidas como dependentes: a) da natureza ou ca-
racterísticas físicas da habitação, b) do nível de renda domi-
ciliar e c) da condição de ocupação da habitação.

Tendo em çonta tais fatores explicativos; procurou-se ana-
lisar a "dimensão do mercado", com o propósito de identificar
possíveis limitações de "demanda" à expansão do abastecimen-
to efetivo, portanto, à eficácia da política. Para tanto, foram
consideradas hipóteses de suprimento máximo efetivo, com base
na evidência estatística e argu~entos até aqtli desenvolvido~.
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Vale ref:saltar que o momento de observação (1972), por
ser antigo, não constitui empecilho à análise desde que esta
se restrinja a uma cross-section. Quanto a projeções, a análise
perma!;lece válida para indicação de variáveis que devem ser
observadas no dimensionamento.

A dimensão dada por H 1, nesta tabela, firma-se na hipó-
tese de que seriam efetivamente abastecidos pelas redes pú-
blicas todos os domicílios particulares, urbanos, com rendimen-
tos monetários mensais superiores a um salário mínimo legal.
Admite-se, portanto, que o suprimento àqueles domicílios de
menor renda mostra-se menos viável, conseqüentemente, menos
provável de ser efetivado.

Contudo, essa dimensão ainda superava, em qualquer das
três regiões, a percentagem de habitações particulares que se
encontravam ligadas às redes públicas. Assim, devido a fatores
diversos, entre os quais limitações de oferta, os sistemas rú-
blicos não supriam nem mesmo esse mercado mais prováve .

Por outro lado, esse dimensionamento revela um mercado
articularmente pequeno na região Nordeste, tendo-se em con-
ta a~eta de suprimento a 80%da população urbana. Ou seja,
oãaas as hipóteses formuladas, não seria possível efetivar-se a
meta de política nessa região, claro está, em termos de mer-
cado. Em menor grau, essa limitação também ocorreria na
sub:região Min~s Ge~~is - Espírito Santo. E, mesmo para o
conjunto das tres reglOes, pequena garantia de mercado é ofe-
recida à realização efetiva do abastecimento pretendido.

Tais limitações certamente se irão tornando menores ao
longo do tempo, à medida que se observar um aumento das
rendas de todas as classes e/ ou uma melhoria de sua reparti-
ção entre os domicílios. Ao mesmo tempo, tais limitações serão
tanto menos expressivas quanto mais baixos os preços cobra-
dos pelo serviço público de abastecimento. Portanto, a aplica-
ção de um sistema tarifário compatível mesmo com o poder
aquisitivo das classes de menor renda não só atenderia a pro- I

pósitos de bem-estar social, mas seria condição necessária para
que a meta de abastecimento fosse efetivamente alcançada.

Contudo, a aplicação desse sistema compatível pode reve-
lar-se tarefa particularmente difícil em certas regiões, se for
tida em conta a igualmente desejada autonomia financeira
das concessionárias públicas. Na região Nordeste, por exemplo,
o abastecimento efetivo de 80% dos domicílios urbanos impU-
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caria abastecer todos aqueles com rendimentos superiores a
meio salário mínimo. Esse novo dimensionamento do mercado \
significa incluir um grande número de domicílios com rendi-
mentos extremamente baixos. Nessa região, 26%dos domicílios
particulares tinham (em 1972) rendimentos mensais entre meio
e um salário mínimo. Se a tarifa mínima for, por hipótese, de
3% do salário mínimo, esse contingente deveria desembolsar
de 3 a 6% de suas rendas, mensalmente. Dado o reduzido
valor absoluto dessas rendas, tais percentuais poderão significar
desembolsos muito elevados, em virtude das demais necessida-
des inadiáveis de consumo dos domicílios, sendo assim pouco
provável que suas demandas de água potável se manifestem no
mercado. .

Deve-se ainda considerar que, além do pagamento de uma
tarifa, outras despesas são requeridas do domicílio para que
possa contar com o abastecimento de água. Tirante os custos
de ligação à rede geral ("taxa de ligação"), o domicílio terá
de cobrir os custos do "equipamento" necessário ou desejado.
Conforme discussão anterior, tais "custos fixos" certamente
diferirão entre os domicílios, devendo ser, para dado "equipa-
mento", menos elevados entre as habitações duráveis.

A dimensão dada por H!) na Tabela V.4, firma-se na hi-
pótese de que seriam abastecidos todos os domicílios parti-
culares urbanos, com rendimentos monetários mensais superio-
res a um salário mínimo, cujas habitações são de natureza
durável. Sendo mais restritiva, esta hipótese pressupõe uma de-
manda mais provável e, claro está, mais limitativa à expansão
do abastecimento.

Mesmo assim, tal como na hipótese precedente, a percen-
tagem de domicílios efetivamente atendidos pelas redes pú-
blicas, em 1972, mostrava-se inferior às "possibilidades" do
mercado; em qualquer das três regiões.

Também neste caso, as maiores restrições são registradas
no Nordeste e na sub-região Minas Gerais - Espírito Santo.
Observa-se, por outro lado, que nesse novo dimensionamento,
as limitações de mercado seriam menores na região Sul que
na Sudeste.

A terceira dimensão, oferecida por H 3, firma-se na hipó-
tese anterior, agregando-se, porém, todos os domicílios urbanos
com rendas monetárias mensais iguais ou inferiores a um salá-
rio mínimo, mas que dispõem de habitações próprias de natu-
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reza durável. Portanto, admite-se viável. o abastecimento aos
domicílios de mais baixa renda que: sendo proprietários de
imóveis duráveis, poderiam fazer face aos necessários dispên-
dios. .

Evidentemente, trata-se de uma hipótese não muito se-
gura, porquanto mesmo uma tarifa de 3% do salário mínimo
representará percentagem por demais elevada para certos do-
micílios. Considerando-se apenas os proprietários de. habita-
ções duráveis com renda igualou inferior a um salário mínimo,
observa-se que na região Nordeste 43% contavam com rendas
mensais de no máximo meio salário mínimo. No conjunto das
três regiões, esse percentual era de 37%. Portanto,. para tais
domicílios aquela tarifa representaria uma absorção mínima de
6%de suas rendas, mensalmente.

A Tabela V. 5 demonstra o dimensionamento H 3 para o
conjunto das três regiões ~onsideradas. Indica, também, a per-
centagem da renda que seria absorvida pelo pagamento de
uma tarifa mínima, para cada classe de renda mensal. Se a
esse dispêndio for necessário adicionar "custos fixos", referentes
à "taxa de ligação" e possíveis compras de "equipamentos",
menor deverá ser a probabilidade de que essa dimensão de
demanda se efetive em mercado.

Finalmente, cabe ressaltar que mesmo efetivando-se ess~
demanda H 3, o abastecimento máximo seria de 71%dos domi-
cílios na região Nordeste e 81%na sub-região Minas Gerais -
Espírito Santo. .

Os argumentos e dimensionamentos até aqui apresentados
tiveram como propósito identificar possíveis limitações à ex-
pansão do abastecimento efetivo de água potável. As conclu-
sões apontam, entre outras evidências, que a eficácia dessa
política acha-se na dependência de medidas complementares.
Não s_ó_osp-rogramas de habitação popular surgem c0.!.!!Q.S.0n-
icionantes, o~ suporte indispens-ável, aa política de sanea-

'!Uento ~sico, mas até para certos proprietários de haoitaçoes
duráveis, me~~lia~ de crédito se fazem necessárias paraJl.ue
possam fazer face às despesas com os indispensáveis "equipa-
mentos". Em tais medidas, deve-se também ter em conta que
õSServiços de ligação à rede pública ("taxa de ligação") poderá
representar elevado dispêndio entre os domicílios de menor
renda. Além diss<;>,a adoção de um sistema tarifário adequado
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implicará, em certos casos, não apenas a consideração do salá-
rio mínimo regional, mas do perfil de distribuição da renda do-
miciliar.

Na ausência desses suportes, as evidências apontam para
sérias limitações à expansão efetiva do abastecimento de água
e, purtanto, à eficácia da nova política federal. Ao mesmo
tempo, tais evidências não são demonstrativas da suficiência
desses suportes.

5.4
Preferências de Consumo

As possíveis limitações à plena eficácia da política de sa-
neamento decorrem, todavia, não só de fatores econômicos
propriamente ditos. 'm de de en_derde..seu..pre.ç<L(.absoluto
e relativo) e do p_oderaqUIsitivo.do comprador (i. e ., de sua
renda corrente e acumulada), a demanda de uma mercadoria
depende das preferências de consumo do indivíduo. Desse mo-
do, para dois indivíduos, ou dois grupos, com idênticos níveis
de renda corrente, iguais condições de ocupação, vivendo em
habitações de mesma natureza, poderão ser constatadas di-
ferentes condições de suprimento de água potável ou, mesmo,
diferentes proporções de domicílios que contam com tal supri-
mento, ainda que prevaleçam, claro está, idênticas condições
de oferta do serviço público. Tal disparidade (qualitativa, ou
quantitativa, do consumo enb'e os domicílios) decorreria, por-
tanto, das diferenças entre as escalas de preferências dos indi-
víduos.

Porém, captar essas diferenças de gostos individuais não
constitui tarefa de todo factível à teoria econômica. Admite-se
que as preferências de consumo das pessoas acham-se relacio-
nadas, de algum modo, com o grau de informações de que
dispõem sobre os mercados, com seus níveis de escolaridade,
com características culturais de seus ambientes de origem, com
os estímulos de consumo recebidos, COmsuas aspirações, entre
outros fatores extra-econômicos. Assim, a explicação dada por
esses fatores em um estudo de padrões de consumo constitui
uma proxy da explicação devida às diferentes preferências de
consumo dos indivíduos.
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No caso dos serviços de abastecimentos de água, supõe-se
que os indivíduos de ~ais baixo nív~l.de escolarid~de ~ pro-
venientes de zonas ruraIS (onde, tradIcIOnalmente, nao contam
com um serviço público de fornecimento) atribua~ menores
benefícios a um tratamento adequado da agua e, aSSIm,menor
prioridade ao seu consumo. Em contraste, aqueles mais instruí-
dos e mais afeitos aos serviços urbanos identificariam aí maio-
res benefícios para a saúde, atribuindo maicr prioridade àque-
la qualidade da água.

Como decorrência, tem-se a proposIçaO de que, em uma
dada comunidad~, a perce~tagem de do~icílios servidos pel.a
rede pública sera tanto maIOr quanto maIS elevada a escol!m-
dade e menor a proporção de pessoas provenientes de zonas
rurais.

Uma primeira evidência estatística dessa l'roposição foi
obtida no estudo das "regiões administrativas" do Rio de Ja-
neiro. Nesse estudo de caso, observou-se significativa correlação
inversa entre a percentagem de "pessoas provenientes de zonas
rurais" e a proporção de "domicílios particulares servidos pela
rede de abastecimento de água." Observou-se, também, que
essa proporção de domicílios servidos acha-se positiva,~ signi-
ficativamente correlacionada com a percentagem de adultos
com instrução escolar média ou superior", bem como com a
percentagem de "estudantes entre as crianças de 6 a 12 anos
de idade". A Tabela V.6 relaciona os coeficientes obtidos, ex-
plicitando o grau de associação existente entre as variáveis.

Para uma evidência mais conclusiva, seria necessário in-
vestigar a explicação fornecida por tais fatores .extra~~co~ômi-
cos, considerando-se, simultaneamente, as demaIS vanaveIS ex-
plicativas da percentagem de domicílios servidos pela rede
pública. Todavia, as informações disponíveis sobre as "regiões
administrativas" são insuficientes para esse tipo de investi-
gação.

Assim sendo, elaborou-se um novo estudo de caso a par-
tir de estatísticas agrupadas por classe de renda monetária, re-
ferentes aos domicílios no Estado do Rio de Janeiro (1972).
Para cumprir os propósitos da .investigação, foram adotadas
novas variáveis, ou modificadas suas medições, e redefinida a
proposição básica.

Retomando-se os argumentos anteriores, as pessoas mais
instruídas e mais afeitas aos serviços urbanos atribuiriam maio-
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FONTE: Estatísticas obtidas a partir de FIBGE, Censo Demográfico ...
op. cito

OBS.: Número de casos: n = 18.

Um filtro pode ser facilmente encontrado à venda t~?~O n:s
vilas como nas cidades, enquanto a obten5ão de uma hgaçao
à rede pública de água': enfrenta restriçoes m~s,~o em gran-
des centros urbanos. E, sendo assi~~ os domIcIhos da zona
rural podem ser considerados na anahse. ,..

A. Tabela V. 7 apresenta um resumo das estatlstlcas uti-
lizad~s neste estudo, ilustrando o esperado com~o,r~amento ~;s
variáveis selecionadas: a percentagem de domIcIh~s 1câm 1-

tro de água guarda uma associação direta com o ~Ive , ~ ren-
da a proporção de chefes de família com instruçao médIa ou
superior e a percentagem de domicílios na área urbana.

Os ooeficientes de correlação simples, entre as Rercent_a-
gens de domicílios com filtro e suas variáveis explicatlvas, sao

TABELA V.7

DOMICILIOS COM FILTRO DE AGUA, RENDA
MONETARIA DOMICILIAR E INSTRUÇÃO ESCOLAR

DO CHEFE, POR CLASSE DE RENDA
RIO DE JANEIRO, 1972

0,7684

0,4648

. -0,524!J

% de Domicllios Particulares
Servidos pela Rede Geral

de Água
Variáveis

2 % de Pessoas com Instrução Mé-
dia ou Superior, no Total de 20
Anos ou Mais de Idade

1 % de Pessoas Não Naturais Pro-
venientes de Zonas Rurais

3 % de Estudantes no Total de
Crianças de 6 a 12 Anos de Idade

TABELA V.6

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO SIMPLES

ESTUDO DE CASO: REGIOES ADMINISTRATIVAS _
RIO DE JANEIRO

res benefícios, para a saúde e higiene, a um tratamento ade-
quado da água e, assim, maior prioridade a essa qualidade do
consumo. Supõe-se que um indicador dessa preferência, ou
desse cuidado dispensado pelos indivíduos, seja o uso de um
"filtro de água" no domicílio.

Como decorrência, sugere-se que, em uma dada comu-
nidade, a percentagem de "domicílios com filtro de água" se-
rá tanto maior quanto mais alta a "escolaridade" e mais ele-
vado o "grau de urbanização".

Evidentemente, a aquisição de um "filtro" pressupõe uma
renda disponível e, assim, esta também deve ser considerada
como variável explicativa daquela percentagem. Quanto aos
preços, sendo supostos iguais para todas as classes de renda,
não determinarão ,diferenças quantitativas de demanda.

O uso de um filtro de água também independe da na-
tureza da habitação, uma vez que não implica nenhuma mo-
dificação importante nas características físicas do imóvel. Tam-
pouco sua aquisição deverá encontrar limitações de oferta.

Classe dE:
Renda Chefes

Renda com Domicllios
l"Ionetária Domicílios Domiciliar Instrução na Área
1\1ensal - com Filtro Mensal :Média ou Urbana
Unidades de (%) (l\Iédias) Superior (%)
Salário (Cr$) (%)
Mínimo

Até 29,6 181 5,4 6!l,0

-I 5 48,5 666 14,7 92,3

5 -I 10 72,8 1 857 52,1 98,2

10 -I 30 83,!l 4 281 80,9 9!J,1

Mais de 30 !J0,5 15 !l2!l 8!J,4 9!J,6

FONTE: Dados obtidos a partir de FInGE, PNAD-2 (4.0 trimestre
de 1!J72), Doc. GEPD n.• 58 (Rio de Janeiro: FIBGE/GEPD,
1974) Tabelas 4.6, 4.lOA, .UOE e 7.3. _ "

OBS.: .Exclui domicílios "sem rendimentos" e "sem declaraçao .
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TABELA V.8

y = _ 23,64094+28,86729 logxI+14,42278 logxs
(4,587) (8,576)

RI = 0,977

DW = 2,070

SE = 8,700

onde Y denota a percentagem de domicílios com filtro de
água; XI a percentagem de chefes de família com instrução
média ou superior; e X3 o nível de renda domiciliar. As esta-
tísticas entre parênteses indicam os valores de t.

Nesse ajustamento semilogarítmico, o coeficiente de log Xs

(i. e ., da percentagem de domicílios na área urbana) não se
mostrou significante, tendo súa influência sido captada pela
variável log Xl, de maior poder explicativo e com a qual se
acha mais fortemente correlacionada.23

O exame dessa equação revela, inicialmente, que o grau
de instrução é o principal fator explicativo da percentagem de
domicílios com filtro de água. 24Revela, tambem, que se trata
de uma função crescente. a taxas decr~scentes: quanto ~ais ele;
vado o grau de instrução ef ou o lllvel de renda mator sera
aquela percentagem de domicílios, porém, menore~ suas v~ria-
ções. Ou seja, a proporção daqueles que possuem f1ltro de agua
tende a um limite (teoricamente, igual a 100%).

As características estruturais captadas por essa equação
podem ser melhor explicitadas fazendo-se uso do conceito de

. Tendo em conta os diagramas de dispersão dos dados ob-
servados, a seguinte equação forneceu a melhor aderência den-
tre os ajustamentos realizados:

0,83588

0,62897

0,95980

0,81391

0,95893

0,97030

% de Domicílios com
Filtro de Água

(Y)
Variáveis

% de Chefes com Instmção Mé-
dia ou Superior (XI)

2 % de Domicílios na Área Urba-
na (XI)

3 Renda Monetária Mensal Domi-
ciliar, em Cruzeiros (xs)

4 Log XI

FONTE: Ver Tabela A.12.
OBS.: Número de casos: n = 11.

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO SIMPLES

ESTUDO DE CASO: RIO DE JANEIRO

apresentados na Tabela V.8.21 Tais coeficientes sugerem que
as escalas de preferência exercem forte influência na' determi-
nação desses padrões de consumo. A mais alta correlação foi

r obtida com o grau de instrução, enquanto as duas outras va-
riáveis se alternam no poder explicativo, quando consideradas
também em suas dimensões logarítmicas. 22

j

21 Conforme demonstrado em teorias e em outras investigações,
essas variáveis explicativas acham-se fortemente correlaeionadas entre
si. Esse fato determina, claro está, maiores dificuldades na interpretação
dos resultados. Contudo, não invalida as conclusões extraídas desta aná-
lise. A Tabela A. 12, em apêndice, fornece a eompleta matriz de corre-
lação.

22 A consideração dessas dimensões tomou-se necessária, uma vez
que os diagramas de dispersão indicaram associações semilogaritmicas
com a variável dependente.

23 Ver matriz de correlação na Tabela A. 12.

Incluindo-se a variável X" tem-se a seguinte equação:

Y = -79,51580+25,60347 log xI+30,43038 log x.+14,46857 log x,
(3,365) (0,689)' (3,467)

24 Os coeficientes t3 de log x, e Iof!, x, são, respectivamente,
+0,56626 e +0,44637.
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e a proporção de domicílios servidos pela rede de abastecimen-
to de água;

b) para qualquer nível de renda, a percentagem de do-
micílios com filtro de água é maior entre aqueles cujos chefes
exibem instrução mais elevada. Esse resultado confirma a pro-
posição de que as pessoas mais instruídas atribuem maio-
res benefícios a um tratamento adequado da água; e

c) para qualquer nível de renda, a elasticidade da per-
centagem de domicílios com filtro de água é tanto menos quan-
to mais elevada a escolaridade de seus chefes. Ou seja, a de-
manda é menos elástica entre as pessoas mais instruídas. Esse
resultado confirma a proposição de que as pessoas mais ins-
truídas atribuem maior prioridade ao adequado tratamento da
água.

Nesta análise, a hipótese de que o uso de um filtro de
água revela um maior .cuidado para com a saúde no domicílio

lO u. ]O
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O,óflctl V.4elasticidade. Tem-se o seguinte coeficiente de elasticidade-ren-
da de Y:

14,42273
e= Y

Portanto, fixado o valor de Xl, a elasticidade será tanto menor
quanto mais elevado o nível da renda (X3)' Supondo-se preços
relativos constantes, a diminuição do coeficiente de elasticida-
de-renda iudica um aumento da preferência individual por Y
vis-à-vis os demais bens.

No pre!>ente contexto, isto significa que, dado o grau de
instrução, as diferenças de renda entre os domicílios de maior
poder aquisitivo têm menor influência sobre suas "demandas"
de filtro. Em contraste, para o mesmo grau de instrução, as
diferenças de renda entre os domicílios de menor poder aqui-
sitivo têm maior influências sobre suas "demandas".

De modo alternativo, dado o nível de renda, a elasticidade
será menor quanto mais elevada a instrução escolar dos che-
fes dos domicílios. Assim, as diferenças de instrução entre aque-
les de elevada escolaridade têm menor influência sobre a
"demanda" de filtro, enquanto entre aqueles de baixa instrução
tais diferenças provocam maior efeito.

Para ilustrar esses resultados, construiu-se o Gráfico V. 4.
O coeficiente de elasticidade acha-se aí representado para di-
ferentes níveis de renda domiciliar, distinguindo-se cinco hipó-
teses quanto ao grau de instrução dos chefes de domicílios. Nes-
se gráfico, a curva mais alta (ilO) reúne os valores do coeficien-
te, para diferentes níveis de renda, supondo-se que apenas
10%dos chefes têm instrução média ou superior. As curvas se-
guintes reúnem os valores do coeficiente quando se admitem
maiores percentagens de chefes com instrução média ou su-
perior, respectivamente, 20, 70, 80 e 90%.

Em resumo, a análise fornece as seguintes conclusões:

a) o grau de instrução dos indivíduos é a variável mais
importante na explicação da percentag~m de domicílios com
filtro de água. Esse resultado fortalece as. conclusões anterio-
res, que apontaram significativa correlação entre a escolaridade
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FONTE: Dados obtidos a partir de FIBGE, PN.4D-2, op. cit., Tabela 7.3.
OBS.: Exclui domicílios "sem rendimento;;" e "sem declaração".

TABELA V.9

CARACTERIZAÇÃO DOS DOMICíLIOS NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, POR CLASSE DE RENDA,
SEGUNDO .A.PROPRIEDADE' DE TMS BENS

DURAVEIS, 1972
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% de Domicílios, com

Filtro de Água Geladeira Televisão

29,6 21,6 22,5
40,2 40,0 41,8
49,8 64,3 64,2
58,8 77,7 78,3
72,8 91,1 89,9
83,9 95,0 94,2

90,5 95,4 93,S

Até 1
1 .., 2
2 .., 3
3 .., 5
5 .., 10
10 .., 30

Mais de 30

Classe de
Renda

Monetária
Mensal

Domiciliar,
em Unidades
de Salário
Mínimo

indivíduos, a prioridade atribuída ao consumo de tais apare-
lhos, vis-à-vis a um filtro de água, é suficiente para romperem
as restrições impostas pelo baixo nível de suas rendas corren-
tes. Para outros, o maior poder aquisitivo de que dispõem é
prioritariamente utilizado no consumo de tais aparelhos, prete-
rindo a aquisição do filtro de água.

Claro está, este argumento firma-se na hip6tese de que os
estímulos ao consumo de televisores e refrigeradores têm si-
do, entre n6s, mais fortes e diversificados que os incentivos ao
uso de um filtro. Não obstante, parece tratar-se de uma hi-
p6tese bastante verossímil, uma vez que os meios de comuni-
cação têm sido mais utilizados para a promoção daqueles pri-
meiros artigos. Por certo, essa utilização contrasta com a menor
agressividaae (ou, talvez, a passividade) adotada nas campa-
nhas de educação sanitária e de esclarecimento quanto aos be-
nefícios proporcionados pelo uso da água tratada.
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25 Essa inferioridade mostra-se ainda mais acentuada quando se
tem em conta que tais estatísticas incluem 05 domicílios da área rural,
onde são menores as facilidades técnicas ou possibilidades de uso desses
aparelhos. Ademais, note-se que foram consideradas as percentagens
de domicílios que possuem tais bens duráveis. Se fossem consideradas
as quantidades desses bens, a. referida inferioridade seria ainda mais ex-
pressiva.

e, assim, constitui um indicador diferencial das preferências
individuais quanto à água tratada, é fundamental. É de todo
possível que não se tenha aí um indicador fiel. Contudo, sua
suficiência é sugerida pelos pr6prios resultados desta análise.

Além disso, a evidência estatística até aqui apresentada é
suficiente para indicar a importância dos fatores extra-econô-
micos, especialmente o grau de instrução dos indivíduos, como
condicionantes da expansão efetiva do abastecimento de. água.
~sim ..llil..L@giõesde mais baixa escol.!!..ti.dadee menos urbani-
zadas (ou onde maior é a proporção de pessoas provenientes
de zonas rurais) glaiQ.res dev ã .as restri ões à ex ansão
do abastecimento efetivo. Ao mesmo tempo, tais restrições
efICáCia a política tenderão a ser cada vez menores, à medida
que o sistema educacional for elevando a escolaridade da po-
pulação.

Por outro lado, cabe ressaltar que os estímulos de consu-
mo recebidos pelas pessoas, através de diferentes formas de
propaganda e de facilidades de crédito, certamente influenciam
suas escalas de preferências. Assim, na medida em que menores
forem os incentivos ao cuidado com a saúde e higiene, menor
priOridade tenderá a ser atribuída pelos indivíduos ao consumo
de água tratada. Em suas escalas de preferências tenderão a
figurar com maior prioridade aquelas mercadorias e serviços
cujo consumo é mais incentivado. E, como resultante, poderão
ser observados padrões de consumo que, de um ponto de vista
social, seriam considerados "invertidos", ou seja, um consumo
socialmente desejável estaria sendo preterido em favor de um
consumo conspícuo ou, talvez, supérfluo.

Utilizando-se ainda o mesmo estudo de caso, a Tabela
V.9 revela que, para diferentes classes de renda, a percentagem
de domicílios com filtro de água é inferior àquela de domicí-
lios com geladeira ou com aparelho de televisão.25 Nesse caso,'
pode-se argumentar que os diferentes estímulos ao consumo
de cada um desses bens estariam exercendo forte influência
no estabelecimento das prioridades individuais. Para alguns



Desse modo, parece legítimo supor que para se alcançar'
a meta de expansão do abastecimento de água em termos efe-
tivos e, portanto, a plena eficácia da política, será necessário
que as campanhas de educação sanitária sejam feitas mais
a ressivamente. O uso dos meios' de comunicação preciSãRã
ser mais m enso e diversificado, procurando-se atingir os di-
ferentes estratos sociais, explicitando ainda mais os benefícios
advindos da água tratada e, assim, conferindo maior compe-
titividade ao serv~ço público de abastecimento vÍ8-à-vis os de-
mais bens cujo consumo é habitualmente estimulado.

Ademais, não só o uso dos meios de comunicação é dife-
rente num e noutro caso. Os estímulos ao consumo daqueles
aparelhos, bem como de outros bens duráveis, incluem maiores
facilidades de crédito, possibilitando suplementos às baixas
rendas correntes. Assim, as diferentes facilidades de crédito
poderão influenciar sobremodo as escolhas entre esse tipo de
consumo e a aquisição (e instalação) de "equipamentos" in-
dispensáveis ao melhor uso da água. Entre os ofertantes daque-
les bens duráveis, o sistema de crédito ao consumidor é mais
generalizado, além de mais flexível quanto às garantias exigi-
das do devedor, ainda que a elevadas taxas de jurc'Ô.Em con-
traste, os consumidores não contam com semelhante sistema
para o financiamento da "taxa de ligação" à rede pública de
água, das decorrentes despesas de instalação hidráulica e da
compra dos "equipamentos" para o desejado uso da água.

Para eliminar ou diminuir esse contraste, é possível que
se possa agilizar o programa RECON, oferecido pelo BNH atra-
vés de seus agentes financeiros.26 Tratando-se de "casa pró-
pria", as providências necessárias seriam a permissão para in-
cluir a "taxa de ligação à rede pública" no orçamento a ser fi-
nanciado, além de se adotar maior flexibilidade na concessão
dos créditos, de modo a torná-la mais competitiva vis-à-vis o
sistema de crédito para o consumo de duráveis.

Tratando-se de "imóvel alugado", as garantias oferecidas
pelo devedor são obviamente menores. Contudo, materializan-
do-se o risco, a possibilidade de se reaverem os bens financia-
dos é tão remota neste quanto no caso da "casa própria". Para
se aplicar o RECON, além das providências anteriores, seria

'26 Esse programa visa ao financiamento da aquisição ou reforma
da casa própria, a juros reais de 8% a.a., para amortização num prazo
máximo de cinco anos.
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necessário ampliar sua abrangência, uma vez que esse programa
restringe-se ao financiamento da "casa própria".

,Como alternativa, pode-se propor uma linha de crédito
especialmente destinada à cobertura daquelas despesas. Ten-
do em vista que o propósito é a melhoria das condições habi-
tacionais, e que tal melhoria vem aumentar as possibilidades
de sucesso do PLANASA, justifica-se o suporte financeiro do
BNH.

Evidentemente, a preocupação de oferecer maiores estí-
mulos ao consumo da água tratada tem sua 'validade firmada
no objetivo de garantir maior eficácia à política federal de
abastecimento. Que a influência de tais estímulos seria pon-
derável nas decisões dos consumidores, é sugerida pelas se-
guintes constatações: .

- Conforme demonstra a Tabela V.lO, a relação "domi-
cílios com geladeira/domicílios com filtro de água" mostra-se
crescente até certo nível de renda e escolaridade, decrescendo
a partir de então. Idêntico' comportamento é seguido pela re-
lação "domicílios com televisores/ domicílios com filtro de
água". Distinguem-se, portanto, dois intervalos: o primeiro re-
vela a maior preferência pelo consumo daqueles dois bens du-
ráveis, enquanto o segundo mostra um declínio dessa priori-
dade. Observa-se até mesmo que entre os domicílios de mais
alta renda e mais alto grau de instrução tais relações são me-
nores que entre os domicílios de rendas médias e mais baixa
escolaridade.

- Aparentemente, portanto, a partir de certos níveis, a
renda e a instrução escolar dos indivíduos tenderiam a dimi-
nuir a influência que as diferenças de estímulo exercem sobre
as suas decisões de consumo.

- Não obstante, no cômputo geral, constata-se fraca asso-
ciação de qualquer daquelas relações com o nível da renda do-
miciliar corrente, ou com o grau de instrução dos chefes de do-
micílios. Conforme demonstra a Tabela V.lI, os coeficientes
de correlação entre tais variáveis são pouco expressivos. Ne-
nhum deles é aceitável ao nível de 5%de significância e, a 10%,
apenas a correlação com a percentagem de chefes com instru-
çao média ou superior seria significativa.27

27 Desde que se considere a dimensão logarítmica dessa percen-
tagem de chefes de família.
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FONTE: Ver Tabela V.7.
a Domicílios com geladeira (ou televisão) + domicílios com
filtro de água.

OBS.: Exclui domicllios "sem rendimentos" e "sem declaração".

TABELA V.lI
COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO SIMPLES

ESTUDO DE CASO: RIO DE JANEIRO

TABELA V.lO
CARACTERIZAÇÃO DOS DOMICíLIOS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, POR CLASSE DE RENDA, SEGUNDO
COMPARAÇOES ENTRE BENS POSSUíDOS, RENDA

MONETÁRIA E INSTRUÇÃO ESCOLAR DOS
CHEFES, 1972

Portanto, se a renda corrente e o grau de instruçâo são
variáveis capazes de explicar as diferenças de prioridade de
consumo de dada mercadoria (e. g ., filtro de água) entre os
indivíduos, são, todavia, insuficientes para explicar a prioridade
de consumo entre diferentes mercadorias (e. g., geladeira x
filtro de água). As decisões dos consu~idores são, pois~ influ-
enciadas por outros fatores, entre os quals, certamente, flguram
os estímulos diferenciados que se oferecem.

Sendo assim, maiores incentivos ao uso da água tratada,
ao cuidado para com a saúde e higiene no domicílio, em con-
traposição aos correntes estímulos oferecidos para o consumo
de outros bens e serviços, mostra-se medida necessária à ob-
tenção da plena eficácia da política de saneamento básico. :£
fato que a aplicação de tais incentivos consta em diferentes
programas federais; e.g., na atuação da Fundação SESP, en-
tre outros órgãos vinculados ao Ministério da Saúde; na reco-
mendação, contida no PLANASA, ~e tarifas condizentes com
o pequeno poder aquisitivo de certa parcela da população;
ou, ainda, na intenção de esclarecer as populações quanto às
vantagens da água tratada, explicitamente declarada no progra-
ma de saneamento de Minas Gerais e tido como necessária ao
seu sucesso.2S Não obstante, o que aponta a presente análise
é a insuficiência dos incentivos até aqui concedidos, e a ne-
cessidade de aplicá-los de maneira mais intensa, moderna e
competitiva, para que a plena eficácia da política de sanea-
mento seja garantida.

5,4
12,0
16,5
52,1
80,9
89,4

Chefes
com

Instrução
Média ou
Superior

(%)

181
396
848

1 857
4 281
15 929

Renda
Domiciliar
Mensal -
Médias
(Cr$)

0,76
1,04
1,31
1,23
1,12
1,03

Televisão
+ Filtro

Relações"

0,72
0,99
1,30
1,25
1,13
1,05

Geladeira
+ Filtro

Até 1
1 -; 2
2 -; 5
5 -; 10
10 -; 30
Mais de 30

Classe de
Renda

Monetária
Mensal

Domiciliar.
Unidades de

Salário
Mínimo

Variáveis Geladeira + Filtro Televisão + Filtro
(Y)a (Y')"

1 % de Chefes de Família com
Instrução Média ou Superior
(X) 0,29547 0,22637

2 Renda Monetária Mensal Do-
miciliar, em Cr$ (X') -0,00023 -0,09913

3 £ogX 0,52568 0,46342
4 £og X' 0,42130 0,35012

FONTE; Estatísticas obtidas a partir de FIBGE, PNAD-£, op. cito
• Domicílios com geladeira (ou televisão) + domicílios com

filtro de água.
OBS.: Número de casos; n = 13.

28 Cf. "Objetivos e metas" do Plano de Ação da COPASA-MG pa-
ra 1976 (Belo Horizonte: COPASA).
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VI

RESUMO DAS
CONCLUSÕES

o presente estudo cumpriu dois principais propósitos: uma
análise da efetividade da política de abastecimento de á~ua,
enquanto conduzida no âmbito do PLANASA, e uma analise
de limitações à eficácia dessa política.

Cumprindo o primeiro propósito, procurou-se julgar os
resultados obtidos tendo em vista a meta de abastecimento
pretendida. Em virtude de restrições de caráter estatístico,
esse julgamento firmou-se em avaliações do ritmo de expansão
da capacidade de abastecimento necessário no período 1975/
80, para que a meta seja atingida, vis-à-vis o ritmo de expansão
da capacidade conseguido até 1975.

A análise mostrou que, considerando-se agregadamente o
conjunto dos Estados participantes do PLANASA, os investi-
mentos realizados ou em execução até agosto de 1975 permiti-
ram capacidade adicional de abastecimento de água correspon-
dente a cerca de 52%da população-objeto do Plano, isto é, a
cerca de metade do deficit estimado para 1980 em relação à
meta pretendida. O ritmo médio anual em que se processou
essa expansão mostra-se superior àquele necessário, no pe-
ríodo 1975/80, para o atingimento da meta.
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Entretanto, esse grau de segurança não se estende a todas
as regiões e, menos ainda, a todos os Estados que participam
do PLANASA. A análise mostrou que o Sudeste apresenta-se
em atraso vÍ8-à-vis as demais regiões, sobretudo devido ao in-
suficiente ritmo de expansão registrado nos Estados do Rio
de Janeiro (onde precisará ser quase triplicado) e de Minas
Gerais (onde precisará ser 2,4 vezes mais elevado no período
1975/80). Além desses dois, os Estados onde a expansão de
capacidade mais precisa ser acelerada são os de Mato Grosso
(cujo ritmo necessitará ser mais que triplicado), Ceará, Sergi-
pe e Maranhão.

Nos Estados do Piauí, Amazonas e Paraíba, as expansões
realizadas ou em execução até 1975 já garantiam capacidade
adicional de abastecimento superior à respectiva população-
objeto. Esse sucesso, ou antecipado atingimento da meta, de-
corre, em parte, da pequena dimensão da população-objeto e,
no caso da Paraíba, da elevada capacidade de abastecimento
existente antes do PLANASA.

Buscando-se novos subsídios para a avaliação dos resul-
tados, constatou-se que a execução do PLANASA cumpriu até
1975 sua parcela mais viável. A partir de então, restava enfren-
tar os projetos de menor dimensão, dispersos em número mais
elevado de núcleos urbanos, que apresentam maiores deficiên-
cias no abastecimento efetivo de uma população com menor
poder de compra.

A análise do tamanho urbano das cidades "beneficiadas"
(isto é, daquelas que, até agosto de 1975, foram integradas ao
PLAN~SA via conc,:ssionária estadual! indica que os projetos
subsequentes deverao ter lugar em nucleos de menor dimen-
são populacional. Além disso, o exame da proporção de domi-
cílios que inicialmente contavam com serviços de abastecimen-
to de água naquelas cidades "beneficiadas", bem como da ca-
pacida~e tributária ,?e suas populações~mostra que os projetos
subsequentes deverao ter lugar emnucleos urbanos que en-
frentam maiores deficiências de atendimento e apresentam me-
nor poder aquisitivo. Assim, deve-se admitir que a execução
do PLANASA será mais dificultada no período 1975/80, quando
os 48% restantes' da expansão pretendida deverão ser realiza-
dos.

Ao mesmo tempo, a análise dos dispêndios programa<ilos
mostrou que os governos estaduais precisarão aplicar maior
parcela de seus recursos (equivalendo à maior percentagem
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de sUas receitas tributárias), para que o Plano seja cumprido.
Além disso, as programações contam com significativo aumen.
to dos "retornos de financiamentos" concedidos pelos FAE (às
Concessionárias}, que deverão suprir não apenas 5%dos inves~
timentos totais (cf. observado em 1968/74), mas 20% dos 11l-

vestimentos programados para o período 1975/80. Desse modo,
aos governos estaduais e seus respectivos FAE caberá a res-
~onsabilidade por metade dos investimentos programados vis-
a-vis os 31%do total realizado até 1974.

O cumprimento do PLANASA,pois, depende mais das pos-
sibilidades financeiras e das iniciativas de cada governo esta-
dual, bem como da capitalização e autonomia já conseguida
pelas empresas concessionárias. Além disso, deve-se ressaltar
que o sucesso de tais iniciativas estaduais e, portanto, o cum-
primento do Plano, subordina-se à aquiescência dos governos
municipais em entregarem a exploração de seus serviços de
água à concessionária do Estado.

Esta análise do PLANASA, conforme mencionado inicial-
mente, foi elaborada a partir de estatísticas de capacidade dos
sistemas. de abastecimento de água. Estas são, contudo, insu-
ficientes para uma rigorosa avaliação de resultados, tendo
sido utilizadas tão-somente em virtude da falta de informações
mais completas e recentes. As estatísticas sobre expansões rea-
lizadas referem-se à capacidade que terão os sistemas, medida
em número de pessoas que poderão ser atendidas até 1980,
caso a programação dos investimentos seja cumprida. Parte
desses investimentos, entretanto, acha-se em execução e/ ou
depende de fatores de difícil previsão, como no caso das re-
des de distribuição domiciliar, cujas configurações ficam su-
jeitas à futura ocupação do solo urbano.

O estudo buscou, então, informações complementares que
permitissem melhor qualificar as conclusões obtidas na análise.
Uma apreciação das estatísticas de população efetivamente ser-
vida pela rede geral mostrou que os acréscimos anuais observa-
dos no período 1970/73 são inferiores (e, em alguns casos,
muito inferiores) àqueles que, em média, afiguram-se necessá-
rios para que se atinja a meta em 1980, em termOs efetivos.

As conclusões obtidas devem ser ainda ponderadas pelas
seguintes considerações:

a) a garantia de suprimento domiciliar efetivo que se
pode depositar nas estatísticas de capacidade acha-se também
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prejudicada pela ausência de informações quanto à futura
demanda industrial e de outras atividades econômicas;

b) nas áreas urbanas, a ausência de zoneamentos rigoro-
sos representa um empecilho ao correto dimensionamento das
necessidades domiciliares (em cada bairro, zona ou região ad-
ministrativa), suscitando dúvidas quanto à suficiência dos no-
vos sistemas de abastecimento implantados;

c) a falta de indicações de áreas onde o suprimento de
água se faria mais fácil, e~ termos físicos e econômicos, pode
determinar aumentos indesejáveis de custo social. Ao mesmo
tempo, a falta de tais indicações pode determinar uma distri-
buição espacial das atividades econômicas contrária àquela que
se julgaria mais adequada, ou almejada, no âmbito da política
de desenvolvimento urbano. .

Cumprindo o segundo propósito deste estudo, buscou-
se identificar e examinar aspectos que, do lado da demanda,
impõem limitações à expansão do abastecimento efetivo de
água potável aos domicílios e, portanto, à eficácia da política
federal. Ou seja, admitindo-se capacidade de abastecimento
suficiente para 80%da população urbana, ainda cabia indagar
se igual proporção encontra-se em condições de utilizar tal
disponibilidade. Claro está, a política poderá ser tanto mais
eficaz, quanto maior for a parcela da população que puder efe-
tivamente utilizar a capacidade de abastecimento disponível.

A análise foi desenvolvida a partir da proposição de que
a possibilidade de abastecimento de água potável a um domi-
cílio, principalmente tratando-se de serviço com canalização
interna, depende:

- da natureza, ou características físicas, da habitação;
- da condição de ocupação dessa habitação, i.e., sepr6-

pria, alugada ou cedida;
- do nível de renda domiciliar; e

- das preferências de consumo das pessoas envolvidas.

Com. base em' estudos de caso, em que se procurou elimi-
nar os efeitos devidos a possíveis limitações de oferta dó ser-
viço público, foram constatadas as dependências entre a situa-
ção do abastecimento de água domiciliar e cada um desses
aspectos, ou variáveis explicativas.
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As habitações rústicas, em cujas construções predominam
materiais precários ou improvisados, em contraste com as de
natureza durável, têm menos possibilidade de contar com um
adequado serviço de abastecimento de água potável e para hi-
giene pessoal, uma vez que, para tanto, seriam necessárias
maiores modificações (ou complementações) em suas caracte-
rísticas físicas. Desse modo, para contar com adequado abas-
tecimento, o domicílio precisa dispor de um nível de renda que
lhe permita uma habitação dotada dos "equipamentos necessá-
rios', ou que possa promover os necessários melhoramentos
físicos no im6vel para a utilização da água. Portanto, a deman-
da de água potável e para higiene pessoal está associada não
só ao preço cobrado pelo suprimento ao domicílio ("tarifa" e
"taxa de ligação"), mas, também, ao custo dos "equipamentos
necessários" à sua adequada (ou desejada) utilização. Além
disso, a condição de ocupação limitará as possibilidades de
suprimento de água aos domicílios, na medida em que o indi-
víduo se sentir mais inclinado a promover melhoramentos num
im6vel que lhe pertence do que numa habitação que lhe foi
alugada ou cedida. Ao nível de renda corrente aliam-se, então,
os ativos acumulados pelos domicílios na explicação da de-
manda dos serviços de água.

Constatadas tais dependências, procurou-se determinar a
dimensão relativa do mercado com base em hip6teses de de-
mandas mais prováveis, com o objetivo de verificar as possibi-
lidades de um abastecimento efetivo a 80%dos domicílios ur-
banos. Os resultados de análise mostram que, mesmo de \acor-
do com hip6teses julgadas mais favoráveis, a realização de tal
meta encontraria sérias restrições de demanda na região Nor-
deste. Em menor grau, essa limitação também ocorreria na
sub-região Minas-Espírito Santo. E, mesmo para o conjunto
das três maiores, pequena garantia de mercado é oferecida à
realização de um abastecimento efetivo em tal proporção.

Esta análise evidenciou, assim, que a eficácia da política
de abastecimento de água acha-se na dependência de medidas
complementares ou outras políticas federais. Nem s6 os pro-
gramas de habitação popular devem servir como condicio-
nantes, ou suporte indispensável, da política de saneamento
básico. Mesmo para certos proprietários de habitações duráveis,
medidas de crédito se fazem necessárias para que possam fa-
zer face às despesas com os indispensáveis "equipamentos",
os quais certamente variarão com o nível da renda domiciliar,
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desde uma simples "torneira no quintal" até instalações en-
volvendo diferentes obras de alvenaria. Em tais medidas, deve-
se também ter em conta que os serviços de ligação à rede pú-
blica ("taxa de ligação") poderão representar elevado dis-
pêndio para os domicílios de menor renda. Além disso, a ado-
ção de um sistema tarifário adequado implicará, em certos
casos, não apenas a consideração do salário mínimo regional,
mas do perfil da distribuição da renda domiciliar. .

As possíveis limitações à eficácia da política de saneamen-
to básico decorrem, todavia, não só de fatores econômicos
propriamente ditos. Além de depender de seu preço e do po-
der aquisitivo do comprador, a demanda de uma mercadoria
é condicionada pelas preferências de consumo do indivíduo.
Normalmente, admite-se que essas preferências relacionam-se,
de algum modo, com o grau de informações de que se dispõe
sobre os mercados, com níveis de escolaridade, com caracte-
rísticas culturais de ambientes de origem, com os estímulos
de consumo recebidos' e com as aspirações, entre outros fatores
extra-econômicos. Assim, o esclarecimento trazido por esses fa-
tores, em um estudo de padrões de consumo, constitui uma
proxy da explicação proporcionada pelas diferentes preferên-
cias de consumo. .

No caso dos serviços urbanos de abastecimento, supõe-se
que as pessoas de mais baixo nível de escolaridade e prove-
nientes de zonas rurais (onde, tradicionalmente, não contam
com tal serviço público) atribuam menores benefícios a um
tratamento adequado da água e, assim, menor priOridade ao
seu consumo vis-à-vis os demais bens e serviços. Naquela de-
manda influiriam, portanto, a instrução escolar e o ambiente
de origem das pessoas que compõem cada domicílio.

Investigando essa proposição, foi constatada, numa pri-
meira etapa, significativa correlação inversa entre a percenta-
gem de "pessoas provenientes de zonas rurais" e a proporção
de "domicílios particulares servidos pela rede de abastecimento
de água". Constatou-se, também, que essa proporção de do-
micílios acha-se positiva e significativamente correlacionada
com a percentagem de "adultos com instrução média ou su-
perior", bem como com a percentagem de "estudantes entre as
crianças de 6 a 12 anos de idade".

Numa segunda etapa da investigação, o "uso de um filtro
de água" no domicílio foi adotado como proxy do maior cuida-
do que indivíduos dispensam à saúde e higiene, e, assim, como
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indicador diferencial das preferências individuais quanto à
água tratada. Utilizando-se tal proxy. foi poss.ível elaborar ;t~a
análise mais rigorosa, eliminando-se os efeItos das J:0sslvels
restrições de oferta e das variáveis condição de ocupaçao e na-
tureza da habitação. ,

Essa análise forneceu as seguintes conclusões:

a) o grau de instrução dos indivíduos é a va~i~~el mais
importante na explicação da percentagem de dOn:lCIhos c~m
filtro de água. Este resultado fortalece as_conclusoes anten~-
res, que apontaram significativa correlaçao entre a escolan-
dade e a proporção de domicílios servidos pela rede de abas-
tecimento;

b) para qualquer nível de renda, a p~rcentagem de do-
micílios com filho é maior entre aqueles cUJos chefes possuem
instrução mais elevada. Este resultado confirm~ a propos,iç.ão
de que as pessoas mais instruÍd~s atribuem malOres beneflclOs
a um tratamento adequado da agua;

c) para qualquer nível de renda, a elasticidade-renda da
percentagem de domicílios com filtro é tanto m~nor quanto
mais elevada a escolaridade de seus chefes. Ou seja, a deman-
da é menos elástica entre as pessoas mais instruídas: E;ste r~-
sultado confirma a proposição de que as pessoas maIS mstrul-
das atribuem maior prioridade ao adequado tratamento da
água.

Desse modo foi evidenciada a importância dos fatores ex-
tra-econômicos, ~specialmente do grau de instruç~o, como, con-
dicionantes da expansão do abastecimento efetwo de agua.
Assim, nas regiões de mais baixa escolaridade e menos u~ba-
nizadas (ou onde é maior a proporção de pesso~s_pro,ven~e~-
tes de zonas rurais) maiores deverão ser as rest~'lç~es a eflCa-
cia da política federal, independentemente dos lllVeISde renda
domiciliar. Como corolário, tais restrições tenderão a ser cada
vez menores à medida que o sistema educacional for elevando
a escolaridade da população, devendo-se destacar, neste caso, a
relevância das campanhas de educação sanitária.

Ao mesmo tempo, aliados à instrução e aos costumes sur-
gem os estímulos ao consumo recebidos pelos indi~Í?uos que,
através de diferentes formas de propaganda e facIhdades de
crédito influenciam suas escalas de preferência. Assim, na
medid~ em que menores forem os incentivos ao cuidado para
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com a saúde e a hig' .. .buÍda pelos I'nd: 'd Iene, menor pnondade tenderá a ser am-

e IVI uos ao consumo d á t d
escalas de preferências tend - f gua rata a. Em suas
ridade aquelas mercad'. erao ~ Igur~r com maior prio-
estimulado. onas e serVIços cUJo consumo é mais

Com base em estudo de . . . -
que, para diferentes classes dec:~~d a lUvestigaçao demonstrou
-cílios com filtro é inferior àquela d:' daop~r~l~ntagemde domi-
ou com Ih d mlCIlOScom geladeira
ridade a~~~::íd~s aoe c~~~~~ãoO.:aI~a .alguns ithdiVÍduos, a prio-
filtro, é suficiente ar e aIS. a~are_ os, vis-à-vis um
baixo nível de suas Fen~a~o~~:-nt as hmltaçoes impostas pelo
de renda domiciliar entre um t :s, C~~? no ~a~o das classes
Para outros o maior ode e . :t~Ssa anos mlUImos mensais." ' p r aqmsI IVOde qu d' - , .ntanamente utilizado no co d e Ispoem epno-
a aquisição do filtro como nsumo â taisl aparelhos, preterindo
ciliar superior a 10 s~lários n? ?aso as c asses de renda domi-
conta os vários níveis de in~lUI~OS mensais. Uma vez tidos em
ses esses resultados .. r?çda.oque caracterizam tais clas-, vInam a lU !Car q e d'f 'los ao consumo de cad d -u os I erentes eshmu-a um esses bens d ,. .cendo forte influênc' b I' uraveIS estanam exer-.
dividuais. Ia no esta e eClmento das prioridades in-

Foi constatado que areia ão "d . 'l' .
domicílios COmfiltro de ág ,5, omICl lOScom geladeiral
renda e escolaridade d c ua decrescente até certo nível de, e rescen o apart' d t- Ctou-se, ainda idêntico com t Ir e en ao. onsta-
com televiso;es/ domicílios c~: ~~~ntâ n;t re!;tçã~ ':domicílios
portanto, dois intervalos' o p' . o e arua . DIshnguem-se,
cia pelo consumo da uel~ d ~Imelro reve a a maior preferên-
mostra um declínio' dessaspr~~~i~p~rell~s, enquanto o segund.o
de certos níveis d . a e. _parentemente, a partIr
diminuir a influên~i~enua e a .1llstruçao escolar tenderiam a
sobre as deciso-es de q e as dIferenças de estímulo exercemconsumo.

Que os meios de comunicaçã tA 'd .
para a promoção daqueles Ih em ~l o maIS utilizados
bens de consumo arece apar~. os, assim como de outros
Por certo, essa utiúzrçãO co s~r t Ipótese bastante verossímil.
adotada nas cam anhas d n as a :om a menor agressividade
mento quanto aoF benefíci~ educaça~ sanditária e de esclareci-
tratada. Assim para se ai s proporcIOna os pelo uso da água
f

' , cançar a plena f' ,. d I' .ederal a util' - d' e ICaCIa a po Ihca, Izaçao os meIOS d '-
mais intensa e diversificada d e dcomumcaça? de~eria ser, e mo o a confenr maIOr com-
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Retitividade ao .serviço público de abastecimento de água vis-
a-vis os demais bens cujo consumo é habitualmente estimulado.

Ademais, não s6 o uso dos meios de comunicação é dife-
rente num e noutro caso. Os estímulos ao consumo daqueles
aparelhos, assim como de outros bens duráveis, incluem maio-
res facilidades de crédito, possibilitando suplementos às bai-
xas rendas correntes. Desse modo, as facilidades de crédito
oferecidas poderão influenciar sobremodo as escolhas entre
esse tipo de consumo e a aquisição (e instalação) de "equipa-
mentos" indispensáveis ao desejado uso da água. Entre os ofer-
tantes daqueles bens duráveis, o sistema de crédito ao consumi-
dor é o mais generalizado, bem como o mais flexível quanto às
garantias exigidas do devedor, ainda que a elevadas taxas de
juros. Em contraste, os consumidores não contam com seme-
lhante sistema para o financiamento da "taxa de ligação" à
rede pública de água, das decorrentes despesas de instalação
hidráulica e da compra dos "equipamentos" para o desejado
uso da água. Ou seja, o mercado oferece maior facilidade para
a aquisição de eletrodomésticos, por exemplo, do que para do-
tar a habitação de indispensáveis serviços de higiene.

Para diminuir esse contraste de incentivos, é possível que
se possa agilizar o programa RECON oferecido pelo BNH atra-
vés de seus agentes financeiros.1 Tratando-se de "casa pr6pria",
as providências necessárias seriam a permissão para incluir a
"taxa de ligação à rede pública" no orçamento a ser financiado,
além de se adotar maior flexibilidade na concessão dos créditos,
de modo a torná-la mais competitiva vis-à-vis o sistema de
crédito para o consumo de duráveis.

Tratando-se de "im6vel alugado", as garantias que podem
ser oferecidas pelo devedor são obviamente menores. Contudo,
materializando-se o risco, a possibilidade de se reaverem os
bens financiados é tão remota neste quanto no caso da "casa
pr6pria". Para aplicar o RECON, além das providências an-
teriores, seria necessário ampliar sua abrangência, uma vez
9ue esse programa restringe-se ao financiamento de obras na
'casa pr6pria".

Como alternativa, sugere-se uma linha de crédito especial-
mente destinada à cobertura. daquelas despesas. Tendo em vis-

1 Esse programa visa ao financiamento da aquisição ou reforma
da casa própria, a juros reais de 8% a.a., para amortização num prazo
máximo de cinco anos.
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ta que o propósito é a melhoria das cond. - ,
ne no domicílio portanto hab.t" .lçoes de saude e higie-, , I aCIOnaIS e q t I Ih.vem aumentar as possibilidad d ' ue a me ona
tifica-se o suporte financeiro J~B~~cesso do PLANASA, jus-

Claro está que, como comprova .
do, maiores incentivos ao uso d ' m os resultados deste estu-
a saúde e higiene no dom"c'!" a agua tratada, ao cuidado com
estímulos oferecidos ao ~oI 10, em Jontraposição aos correntes
serão indispensáveis à obte n:umo e outros bens e serviços
saneamento básico. nçao da plena eficácia da política d~
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RESOLUÇOES E OUTROS ATOS NORMATIVOS CON-
SULTADOS, baixados pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria do BNH, e pela Superintendência do SFS.

RC n.o 61, de 27/11/1967
Normas relativas ao Programa de Financiamento para
o Saneamento (FINANSA).

RC n.o 20, de 4/09/1968
Instituição do Sistema Financeiro do Saneamento
(SFS) e criação de sua Superintendência.

RC n.o 34, de 28/11/1968
Nova redação da RC n.o 61/67 (FINANSA).

RD n.o 9, de 14/02/1968
Estímulo à formação de fundos regionais, estaduais
ou intermunicipais, para financiamento de obras de
saneamento.
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RC n.O 5, de 21/02/1974
Nova redação da RC n.o 61/67 (Consolidação)
(FINANSA).
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RD n.o 41, de 1/08/1975
Método de cálculo e nova escala de juros incidentes
nos empréstimos do BNH a Agentes Financeiros, atra-
vés do FINANSA e outros programas.

RD n.o 39, de 23/07/1975
Nova redação da RD n.o 67/71 (SANAT).

RD n.o 26, de 26/05/1975
Método de cálculo e nova escala de juros incidentes
nos empréstimos do BNH a Agentes Financeiros, atra-
vés do FINANSA e outros programas.

RD n.o 67, de 22/10/1971
Aprovação do subprograma SANAT.

RD n.o 9, de 27/01/1972
Aprovação do subprograma FICON.

RD n.o 29, de 3/05/1972
Nova redação da RD n.o 2/69 (EFISAN);.

RD n.o 13, de 20/04/1973
Nova redação da RC n.o 61/67 (FINANSA).

RD n.o 53, de 5/07/1973
Aprovação e regulamentação do subprograma
FIDREN.

OS/SFS n.o 1, de 26/04/1971
Normas para formulação de pedidos de empréstimos
à conta do subprograma EFISAt:J.

RD n.o 23, de 23/04/1969

Con~i!õe~ básicas para empréstimos aos governos
mU?lClpmSque participem, com recursos próprios, de
projetos co-financiados pelo BNH através do
FINANSA. '

RD n.o 43, de 16/07/1969

Nova redação da RD n.O 10/68 (REFINAG).

RD n.o 59, de 17/09/1969

Aprovação do subprograma REFINESG.

RC n.O 3, de 4/02/1971

Nova redação da RC n.O 61/õl (FINANSA).
RC n.o 30, de 11/11/1971

Normas relativas aos Agentes do BNH.

RC n.O 37, de 14/12/1971

Criação -das superintendências regionais do SFS.

RD n.o 16, de 7/04/1971

Estímulo aos. PEAG e criação dos subprogramas
FISAG e FIPES.

RD n.O 10, de 14/02/1968

Aprovação do subprograma REFINAG.

RC n.O 8, de 22/04/1969

Nova redação da RC n.O 61/õl (FINANSA).

RD n.O 21, de 23/04/1969

Criação do subprograma EFISAN.

RD n.O 22, de 23/04/1969

Condições básicas para empréstimos de suplementa-
ção aos FAE, através do EFISAN.
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TABELA A.2
DOMICILIOS PARTICULARES URBANOS LIGADOS À REDE GERAL DE ABASTECIMENTO

DE ÁGUA E RESPECTIVOS MORADORES, EM % DOS TOTAIS DE DOMICíLIOS
PARTICULARES E MORADORES NO QUADRO URBANO, EM TR£S REGIOES

BRASILEIRAS, 1967/73 (Cf. PNAD)

Data
Agregado

4.• Trimestre 1.. Trimestre 1.. Trimestre 1.. Trimestre 4.. Trimestre 4.• Trimestre

1967 1968 1969 1970 1972 1973

1) Domicílios
Nordeste nd 25,1 25,0 28,0 34,9 37,3

Sudeste nd 70,1 73,6 74,1 70,7 71,0

MG + ES nd 58,0 60,5 62,6 . 61,7 61,3

lU 69,8 70,5 75,9 76,3 75,1 74,2

SP 75,7 76,1 78,3 78,3 72,0 73,3

Sul nd 49,6 53,1 57,0 53,9 56,1

Três Regiões nd 56,0 59,1 60,8 59,9 60,9

2) Moradores
Nordeste nd 28,4 28,2 30,1 38,0 39,3

Sudeste nd 69,1 71,5 71,9 69,2 69,3

:MG + ES nd 58,7 60,9 63,0 62,3 61,7

RJ 69,5 69.9 73,6 74,4 74,3 72,9

SP 74,6 74,6 75,9 75,2 69,8 71,2

. Sul nd 49,1 51,9 55,0 51,6 . 53,7

Três Regiões nd 55,4 57,6 58,9 58,8 '59,5

FONTE: Estatísticas obtidas a partir de FIBGE, Pesqitisa Nacional por Amóslra de Domicilios, Doc. GEPD n.0
8 1-6

24-28, 46-50, 52-54 e 61 (Rio de Janeiro: FIBGEjGEPD, 1969/75).



TABELA A.3
PLANASA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

POPULAÇÃO TOTAL, NÚMERO E TAMANHO MÉDIO DAS CIDADES EXISTENTES EM 1970
E DAS CIDADES "BENEFICIADAS" ATf.: AGOSTO DE 1975, POR GRUPO DE HABITANTES

Cidades Existentes em 1970 Cidades "Beneficiadas" até 1975"
Grupo de Habitantes População Número de Tamanho l\Iédio População Número de Tamanho MédioTotal Cidades (hab.) Total Cidades (hab.)(hab.) (2) (3) = (1) + (2) (hab.) (5) (6) = (4) + (5)(1) (4)

Até 2 000 ' 1 897 406 1 734 1 094 262 531 213 1 2322 001 -I 5 000 3 523 555 1 111 3 171 1 079 894 331 3 2625 001 -I 10 000 3 603 974 516 6 984 1 207 844 175 6 90110 001 -I 20 000 4 061 827 288 14 103 1 658 351 114 14 54620 001 -I 50 000 5 765 412 188 30 667 2 757 658 91 30 30350 001 -I 100 000 3 775 951 55 68 653 1 900 610 27 70 392100 001 -I 250 000 5 944 796 40 148 619 4 422 834 29 152 511250 001 -I 500 000 3 959 819 12 329 984 3 614 360 11 328 578500 001 -I 1 000 000 1 989 925 3 663 308 1 102 587 2 ,." ,551 2931 000 001 -I 1 250 000 3 214 037 3 1 071 345 3 214 037 3 1 071 345Mais de 1 250 000 9 556 978 2 4 778 489 9 556 978 2 4 778 489
Total 47 293 680 3 952 11 967 30 777 684 998 30 839

FONTES: Estatír,ticas obtidas a partir d~ FIEGE, Sinopse PreliTl'J-inurdo Censo Demográfico, VIU Recenseamcnto Geral
- 1970 (Rio de Janeiro: FIBGEjDECEN, 1971),pp. 98-101; FIBGE, Anuário Estatístico do Brasil - 1972
(Rio de Janeiro: FIBGE, 1972),p. 49;ENH, ModijicaçlJes no Si~tema Financeiro do Saneamento (Rio de Janeiro:
ENH, 1975),pp. 5!J-72;e dados obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) .
• Cidades que, até agosto de 1075, passaram a integrar o PLANASA.

OBS.: Até agosto de 1975, 1 000 cidades haviam sido integradas ao Plano. Duas delas, porém, não puderam sor incluídas
aqui por falta de informações mais completas. -

TABELA A.4 J '
TR~S CARACTERISTICAS DOS MUNICIPIOS, POR UNIDADE FEDERADA, SEGUNDO
TOTAL DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS "BENEFICIADOS" PELO PLANASA (ÁGUA)
ATÉ AGOSTO DE 1975; CF. CENSO DEMOGRÁFICO DE 1970 E ARRECADAÇÃO DO

rCM EM 1972 '

Número dA Tamanh'o Médio % do Domioilios 10M P" Capita

l\funicípio8 Urbano, em 1 000 Hab. . I.igados ~ Rede Uruana, em Cr$

Unidades
da Todos os Dos Todos os Dos Todos os Dos

Federaçito Total Benefioiados Munielpios Municípios Município. Municípios Municípios MllnicípiOB
Beneficiados Beneficiados Beneficiados

(1) (2) (3) (41 (5) (6) (7) (8)

'AC 7 - 8496 - 3,04 - 31,46

AM' 44 33 9217 10 782 21,41i 24,33 49,11 50,07

PA 83 1 12 311 603 267 20,82 55,77 23,04 24,15

MA 130 64 5788 7 378 5,72 7,67 29,24 29,60

PI 114 56 4 721 7 862 7,15 9,71 18,37 18,37

CE 142 18 12 544 49 941 6,15 10,39 26,40 20,28

RN 150 43 4 920 11 850 13,97 24,03 18,33 21,54

PB 171 50 5 865 14 652 13,21 19,96 10.91 19,28

PE 164 75 17 157 28000 19,61 26,40 38,95 42,60

AL 04 23 6 727 17 485 14,40 25,84 38,92 31,81

SE 74 24 5 616 10 246 17,03 30,97 28,62 ;l6,66

BA 336 126 9 107 18 060 12,87 19,30 38,65 41,73

MG 722 35 8397 67 641 30,64 43,06 46,55 46,04

ES 53 26 13 631 17 137 31,04 36,29 5R,05 55,66

RJ 6-1 13 123 ,,72 510 894 63,08 70,42 265,19 300,25

SP 571 77 25 001 124 032 58,56 60,22 148,13 148,72

PR 288 83 8 686 184t10 17,20 23,88 115,47 104,45
l..r--- ___

SC 197 46 6 329 16 21il 19,03 31,39 89,82 77,19

RS 232 140 15 326 14 128 35,40 25,52 97,46 92,21

MT 84 9 8 163 33 408 19,80 42,55 57,13 42,60

GO 221 55 5 602 17 055 11,44 16,41 64,27 60,84

DF I 1 516 896 516 895 65,81 65,81 425,56 425,56

Brusil&. 3942 008 13 183 34 200 32,86 40,70 116,33 133,66

FONTES: Estatísticas obtidas a partir de FIBGE, Sinopse Preliminar do Cmso Demográfico, 1970 (Hio de Janeiro: FIBGE/DECEN, 1971); FIBGE,
Cmso fJemGqrrljico, VIII Recenseamento Gernl-1970, l::lórie Hedonal, vaI., e tomos referenteo aos Estados e Distrito Federal (Rio
de Jan',iro; FIBGE/DECEN,1072/73); BNIl, Modificações no Sistema Fi~anceiro do Saneamento (Rio de Janeiro: BNH, 1075); Ruista d.
Finanças Públicas, ano XXXIV, n .• 317 (l!!74), p. 10;;; e informações de pesquisa cedidas pelo IHAM.
R Excluaive territórios federais. .

OBS.; Até agosto de 1975, 1000 cidades haviam sido beneficiad •••. Duas delas, porém, n~o puderam ser incluldns aqui por falta de illformaçõC3 mais
completas.
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TABELA A.5

PLANASA - ABASTECIMENTO DE AGUA
RECUHSOS NOVOS APLICADOS NO FAE, RECEITA TRIBUTARIA (RTE) E COEFICIENTE

. DE "ESFORÇO TRIBUTA RIO" DOS ESTADOS E DISTRITO FEDILRAL
ATf: 1974 E 1975/80 (HIPÓTESE N,O 5)

Integralizaçlio do FAE Desembolso Estadual
RTE Prol(ramado para 1971;/80

RTEno Mesmo
no MesmoRecursos Período Coeficiente Aplicações Período Coeficiente deEstaduais de Aplicações + "Esforco Tributário"Unidades da Ano Aplicado. (Cr$ Mi- "Esforço no FAE Amorti- (Cr$ Mi- (%)Federação Inicial at~ 1074 Ihõcs a Pro- Tribu t4rio" zações Ibões a 1'1'0-de (Cr$ Mi- ços de 1070) (%) (Cr$ Mi-

co. de 1970)Desembolso lhões a Pro- Ihões a Pre (Cr$ ~Ii-
ços do 1070) ços de 1970) IMes a Pro- (A) (B)

ços dc 1970)
(I) (2) (3) (4) - (2)+ (3) (5) (6) (7) (8) ~ (5) + (7) (9) ~ (6) + (7)

Norte" 18,942 844.78 2,24 29,845 31,231 1 610,43 1,85 1,93Amazonas 1969 10,765 462,97 2,33 '0,970 0,970 73.1,86 0,13 0,13Par';' 1971 8,177 381.81 2,14 28,875 30,261 875,57 3,29 3,45Nordestcb 143,266 6 771,60 :>,12 158,096 375,746 11 882,77 1,33 3,16MaranMo 1971 10,210 301,97 2,59 13,906 23,054 844,30 1,64 2,73Piaui 1972 3,373 141,29 2,39 11,596 13,398 343,98 3,37 3,89Cear:l 1971 9,055 634,28 1,43 35,805 38,069 1 328,99 2,69 2,86Rio Grande do Norte 1972 7,392 181,44 4,07 11,088 21,668 469,06 2,36 4,61Paraíba 1969 8,039 492,23 1,63 0,000 32,201 781,76 0,00 4,11Pernambuco 1969 43,982 2 01.~,95 2,18 47,263 90,783 3 205,22 1,47 2,83Alagoa. 1971 11,781 401,14 2,94 16,170 31,093 841,30 1,91 3,68Sergipe 1971 5,452 177,82 3,07 4,343 4,750 375,2,~ 1,15 1,26Bahia 1969 43,082 2 332,48 1,89 17,026 120,721 3 680,01 0,48 3,27Sudeste 207,436 ..o.Lt>45,03_ 0,44 1 003,510 1 036,821 111 369,67 0,90 , 0,93Minas Gerais 1071 26,473 5 257,96 0,50 231,000 231,000 11 679,51 1,97 ' 1,97R.pirito Santo 1972 16,262 -501,24 3,24 14,553 20,029 1 203,91 1,20 1,73Rio <le Janeiro 1969 0,924 14 541,77 0,01 359,990 386,925 ,23 233,94 1,54 1,66São Paulo 1969 253,777 47 515,06 0,53 397,067 397,967 75 252,31 0,52 0,52Sul 110,741 14 147,92 0;78 2<10,399 231,185 25 501,04 0,90 0,90Pnraná 1971 50,681 3 821,66 1,33 112,682 112,682 8 239,76 1,36 1,36Santa Catarina 11171 25,225 1 930,83 1,31 41,118 41,903 3 986,98 1,03 1,05Rio Grande do Sul 1969 34,835 8 395,43 0,41 76,600 76,600 13 274,30 0,57 0,57Centro-Oe.te 39,131 3 880,67 1,01 160,360 176,576 5 925,75 2,70 '2,97Mato Grosso 1968 11,735 971,79 1,21 42,319 45,322 1 375,90 3,07 3,29Goiás 1969 27,397 1 625,79 1,69 77,246 78,863 2 532,91 3,04 3,11Distrito Federal 1969 0,0 1 283,09 0,00 40,795 52,391 2 016,94 2,02 2,59Total 609,517 93 401,00 0,65 1 582,211 1 851,559 156 289,66 1,01 1,18
FONTES: Estntisticas obtidas a partir de BNH, Relatório sobre o Desenrol.imento do PLANASA - Br1'8il (Rio de Janeiro: BNH, 1075);

Tabelas A.6 e A.7
o.Exclll8ive territ6rioB federais e Estado do Acre.
b Exclusivo Território de l"crnando de Noronha.

TABELA A.6
ESTIMATIVAS DA RECEITA TRIBUTARIA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (RTE),

A PREÇOS DE 1970 - 1975/80 (HIPÓTESE N.o 5)

EstimativasVariação Estimativas RTE a CTBE da RTE aPIE a Anual do do PIE a Deflator Preços (RTE + Preços dePreços Produto Preços de Implícito Correntes pm) 1970Anos Correntes Real 1970 Cr$ Milhões Cr$ MilhõesCr$ Milhões % Cr$ Milhões

1968
1969
1970

.1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

9,3 173 384,2 67,94b

156 344,8a 9,0 189 508,9 82,05b 11 441,47 0,073582 13 944,50"

206 564,7 9,5 206 564,7 100,0000 14 248,05 0,068976 14 248,05
(12 397,29) (12 397,29)

274 267,4 11,3 229 906,5 119,2951 17 702,57 0,054.544 14 840,55

359 132,7 10,4 253 816,8 141,4928 23 251,03 0,064742 16 432,65

477 163,1 11,4 282 751,9 168,7568 31 368,68 0,065739 18 588,09

648 922,4a 9,6 309 896,1 209,4b 43 546,75 0,067106 20795,96"

860 841,7a 4,0 322 291,9 267,lb O,067448d 21 737,9
8,8a 350 653,5 0,067448d 23 650,8
6,5d 373445,9 0,067448d 25 188,1
6,5d 397 719,8 0,067448d 26 825,4
6,5<1 423 571,5 0,067'148d 28 569,0
6,5d 451 103,6 0,067448d 30 426,0

FONTES: PIB a preços correntes: Conjuntura Econômica, vaI. 30, n.O3 (março de 1976), p. 90; Variação Anual do Pro-
duto Real: ibid., p. 89; Receita Tributária dos Estados e Distrito Federal: Revista de Finanças Públicas, ano 30
n.O 301 (1970), p. 38; ano 33, n." 316 (1973), p. 80; ano 34, n," 317 (1974), p. 105; fino 35, n." 322 (1975); p. 67;
ano 35, 11.°323 (1!l75), p. 140; e ano 35, n.O 354 (1975), p. 57; Índice Geral de Preços - Col. 1: Conjunlurv
Econ6mica, vol. 25, n,O9 (setembro de 1971), p. 122 e vol. 30, n.O 3 (março de 1973), p. 165.
a Estimativas.
b índice Geral de Preços - Col. 1.

Calculada tomando-se o Índice Geral de Preços como deflator.
d Hipótese.

LEGENDA: RTE = Receita tributária do Distrito Federal e Estados participantes do PLANASA.
CTBE = Carga tributária bruta.



133

7,IJ4
11,91
15,88
23,82
31,76
'47,64
63,52

Tarifa, em Cr$

Até 15
16 30
31 45
46 60
61 - 75
76 - 90
91 ou mais

Volume Mensal, em m3

FONTE: Ver Tabela A.8.

TABELA A.9
ESQUEMA TARIFÁRIO PARA O FORNECIMENTO

DOMICILIAR DE ÁGUA EM FERNANDÚPOLIS - SP,
VIGENTE EM FEVEREIRO DE 1976

TABELA A.8
ICM PER CAPIT A URBANO, POPULAÇÃO URBANA E
ESQUEMAS TARIFÁRIOS PARA FORNECIMENTO

DOMICILIAR DE ÁGUA (VIGENTE. EM FEVEREIRO
DE 1976) DE 13 MUNIC1PIOS PAULISTAS

FONTES: Dados obtidos a partir de José A. Teles Fontenele, "O Problema Tarifário e a
Viabilidadc das Empresas de Saneamento", in n,,'isla DAE, ano XXXVI,
n.' 105 (1!l76), pp. 65-9; FIBGE, Sinopse Preliminar do Censo Demográfico -
Brasil, VIII Recenseamento Geral - 1970 (Rio de Janeiro: FIBGEIDECEN,
1971), pp. 192-208; e informações de pesquisa cedidas pelo Instituto Brasileiro
de Administração Municipal (IBAM).
"Quota municipl\1 do Imposto sobre Circulação de Mercadorias em 1972,
dividida pela I'0;mlação urbana do município em 1970.
bVálida pl\ra o intervalo de consumo 16m3 - 99m3 mensais. Para 100m3 ou
mais, por mês, a tarifa é de Cr$ O,70/m3 excedente.
<Ver Tabela A.9.
dVálida para intervalo de consumo 31m3 - 100m3 mensais. Para 10im3 ou
mais, por mês, a tarifa é de Cr$ 0,56/m3 excedente.

Esquema Tarifário
ICM População

Munic!pios Per Capita Urbana, tlCoDsúmo Minimo Custo do
Urbanoa em 1970 Mensal" CODsunlO
(Cr$) (hab.) Excedente

(m3) (Cr$) (CrS/m3)

1 Caieir ••• 287,79 8730 15 7,00 0,50b

2 Embu 188,62 4340 15 12,00 1,90

3 Alfredo Marcondes 149,41 2025 7 15,00 1,00

4 Guararema 98,75 3282 15 15,98 1,36
5 Pindamonhangaba 85,83 29 367 15 7,80 0,52

6 Fernand6polis 80,98 28 480 15 7,94 c

7 Pinhal 67,57 18 172 20 12,00 0,60

8 São João da Boa Vista 63,31 33 051 15 5,10 0,87

9 Águas da Prata 53,13 2 631 30 7,53 O,37d

10 Botucatu 42,58 43 230 15 9,40 0,80

11 Taboão da Serra 41,32 40 959 20 42,60 2,13

12 Tremembé 21,16 7 303 12,00 0,00

13 Ferraz de Vasconcellos 19,83 24 912 20 22,40 1,16
(Médias) (66,64) (18 960)
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TABELA A.10
..

PERCENTAGEM DE HABITAÇOES PARTICULAREsa
DURÁVEIS E LIGADAS À REDE GERAL DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SEGUNDO GRUPOS
DE REGIOES ADMINISTRATIVAS DO RIO DE JANEIRO

1970 '

Regiões
Ligadas àAdministrativas do J _'o Duráveis

Rio de J aneirob ..- Rede Geral

X 78 78
VII 82 78
XI 83 82
VI, XVI, XX 86 75
III, XIV, XXIII 90 85
XII, XXI 91 87
VIII, XXII 92 82
XIII, XV 93 88
IX 94 91
IV 95 89
V 97 97

Total 90 83

FONTE: Dados obtidos a partir de FIBGE, Censo Denwgrá]iciJ, Guana-
barn, VIII Recenseamento Geral - 1910 Série Regional tomo
XVII, voI. 1 (Rio de Janeiro: FIBGE/DECEN 1913) pp
133 e 193. . , "
• Domicílios particulares permanentes ocupados.
b Conforme enumeração adotada no Censo Demográfico.

OBS.: Foram excluídas as Regiões Administrativas Porto e Centro
bem como aquelas que exibiam percentagem significativamenU:
el~vada de pessoas dependentes de atividades agrícolas, quais
seJam: Jacarepaguá, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Ilha
do Governador.

184

I.

TABELA A.lI

HABITAÇOES PRÓPRIAS E LIGADAS À REDE GERAL
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR CLASSE DE
RENDA DOMICILIAR - RIO DE JANEIRO, 1970

Classe de Renda
% de Habitações.

Domiciliar Mensal Ligadas àCr$ Própriasb Rede de Água

Até 50 42,9 47,8

51- 100 44,9 55,5

101 - 150 48,3 60,7

151 - 200 44,5 57,1

201 - 250 45,4 64,1

251. - 300 48,0 70,2

301 - 400 48,1 74,3

401 - 500 48,6 81,2

501 - 1 000 50,2 88,8

1 001 - 1 500 52,0 95,7

1 501 - 2 000 54,9 98,1

Mais de 2000 64,2 99,3

Total 51,1 83,2

FONTE: Dados obtidos a partir de FIBGE, Censo De7!10grá]~ciJ,Guana-
bara VIII Recenseamento Geral - 1910, SérIe RegIOnal, tomo
XVI'I, vol. 1 (Rio de Janeiro: FIBGE/DECEN, 1973), pp. 184-5.
• Domicílios particulares permanentemente ocupados.
b Pagas ou em aquisição. o"

OBS.: Exclusive domicílios "sem declaração" e "sem rendimentos.

135
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TABELA A.12C.:l

O)

MATRIZ DOS COEFICIENTES DE
CORRELAÇÃO SIMPLES

ESTUDO DE CASO: RIO'DE JANEIRO

% de
Domicílios

Variáveis com Xl X. X" £og XI Log X. Log XJFiltro de
Água (Y)

1 % de Chefes de Família com
Instrução Média ou Supe-
rior (Xl) . 0.95980 1.00000 0.69503 0.62905

2 % de Domicílios na Área Ur-
bana (Xg) 0.83588 0.69503 1.00000 0.37121

3 Renda Monetária Mensal Do-
miciliar, em Cr$ (x,,) 0.62897 0.62905 0.37121 1.00000

4 £og Xl 0.97030 - - - 1.00000 0.81818 0.g0516
5 £og x. 0.81391 - - - 0.81818. 1.00000 0.73669
6 Log x" 0.95893 - - - 0.90516 . 0.73669 1.00000

FONTE: Estatísticas obtidas a partir de FIBGE, PNAD-2, op. dto
OBS.: Número de casos: n = 11.
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OBRAS PUBLICADAS
PELO IPEA

Coleção Relatórios de Pesquisa

R. 1 _ ANÁLISE GOVERNAMENTAL DE PROJETOS DE INVESTIMEN-
TO NO BRASIL: PROCEDIMENTOS E RECOMENDAÇOES -
Edmar Lisboa Bacha, Aloísio Barbosa de Araújo, Milton da
Mata e Rui Lyrio Modenesi.

R. 2 _ EXPORTAçõES DINAMICAS BRASILEIRAS - Carlos von
Doellinger, Hugo Barros de Castro Faria, José Eduardo de
Carvalho Pereira e Mária Helena T. T. Horta.

R. 3 _ EFICI~NCIA E CUSTOS DAS ESCOLAS DE NfVEL Mt.DIO:
UM ESTUDO-PILOTO NA GUANABARA - Cláudio de Moura
Castro.

R. 4 _ ESTRATt.GIA INDUSTRIAL E EMPRESAS INTERNACIONAIS:
POSiÇÃO RELATIVA DA AMt.RICA LATINA E DO BRASIL -
Fernando Fajnzylber.

R. 5 _ POTENCIAL DE PESQUISA TECNOLÓGICA NO BRASIL -
Francisco Almeida Biato, Eduardo Augusto de Almeida Gui-
marães e Maria Helena Poppe de Figueiredo.

R. 6 _ A INDUSTRIALIZAÇÃO DO NORDESTE (Vol. I - A Economia
Regional) _ David Edwin Goodman e Roberto Cavalcanti de
Albuquerque.



R. 7 - SISTEMA INDUSTRIAL E EXPORTAÇÃO DE MANUFATURA-
DOS: ANALISE DA EXPERI~NCIA BRASILEIRA - Fernando
Fajnzylber.

R. 8 - COLONIZAÇÃO DIRIGIDA NO BRASIL: SUAS POSSIBILIDA-
DES NA REGIAO AMAZóNICA - Vania Porto Tavares, Claudio
Monteiro Considera e Maria Thereza L. L. de Castro e Silva.

R. 9 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS INDUSTRIAIS NO BRASIL
- Wilson Suzigan, José Eduardo de Carvalho Pereira e Ruy
Affonso Guimarães de Almeida.

R.10 - ENSINO T~CNICO: DESEMPENHO E CUSTOS - Cláudio de
Moura Castro, Milton Pereira de Assis e Sandra Furtado de
Oliveira.

R.l! - DESENVOLVIMENTO AGRfCOLA DO NORDESTE - George F.
Patrick.

R.12 - ENCARGOS TRABALHISTAS E ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA:
UMA INTERPRETAÇAO DO PROBLEMA E SEU DEBATE _
Edmar Lisboa Bacha, Milton da Mata e Rui Lyrio Modenesi.

R.13 - AVALIAÇÃO DO SETOR PúBLICO NA ECONOMIA BRASILEI-
RA: ESTRUTURA FUNCIONAL DA DESPESA - Fernando A.
Rezende da Silva.

R.14 - TRANSFORMAÇAO DA ESTRUTURA DAS EXPORTAÇõES BRA-
SILEIRAS: 1964/70 - Carlos von Doellinger, Hugo Barros de
Castro Faria, Raimundo Nonato Mendonça Ramos e Leonardo
Caserta Cavalcanti.

R.15 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO: DIFERENCIAIS
DE PRODUTIVIDADE E SALARIOS INDUSTRIAIS - Sergio
Boisier, Martin o. Smolka e Aluísio A. de Barros.

R.16 - TRANSFER~NCIAS DE IMPOSTOS AOS ESTADOS E MUNI-
CfPIOS - Aloísio Barbosa de Araújo, Maria Helena T. Taques
Horta e Claudio Monteiro Considera.

~ R.17 - PEQUENAS E M~DIAS INDúSTRIAS: ANALISE DOS PROBLE-
MAS, INCENTIVOS E SUA CONTRIBUIÇAO AO DESENVOLVI-
MENTO - Frederico J. O. Robalinho de Barros e Rui Lyrio
Modenesi.

R.18 - DINAMICA DO SETOR SERViÇOS NO BRASIL: EMPREGO E
PRODUTO - Wanderly J. M. de Almeida e Maria da Conceição
Silva.

FU9 - MIGRAÇõES. INTERNAS NO BRASIL: ASPECTOS ECONOMI-
COS E DEMOGRAFICOS - Milton da Mata, Eduardo Werneck
R. de Carvalho e Maria Thereza L. L. de Castro e Silva.

R:20 - INCENTIVOS À INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO NORDESTE - David Edwin Goodman e Roberto Cavalcanti
de Albuquerque. .'

R.21 - SAúDE E PREVID~NCIA SOCIAL: UMA ANÁLISE ECONOMICA
- Fernando A. Rezende da Silva e Dennis Mahar.

R.22 - A POLfTlCA BRASILEIRA DE COM~RCIO EXTERIOR E SEUS
EFEITOS: 1967/73 - Carlon von Doellinger, Hugo B. de Castro
Faria e Leonardo Caserta Cavalcanti.

R.23 - SERViÇOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO BRASIL:
ASPECTOS SETORIAIS E SUAS IMPLICAÇõES - Wanderly
J. Manso de Almeida.

R.24 - INDUSTRIALIZAÇÃO E EMPREGO NO BRASIL - José Al-
meida.

R 25 - MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL NO BRASIL: MOBILIDADE,
. TREINAMENTO E PRODUTIVIDADE - Cláudio de Moura Cas-

tro e Alberto de Mello e Souza.

R.26 - CRESCIMENTO INDUSTRIAL NO BRAS~L: INCE~TIVOS ~
DESEMPENHO RECENTE - Wilson Suzlgan, Regls Bonelll.
Maria Helena T. T. Horta e Celsius Antônio Lodder.

R.27 - FINANCIAMENTO EXTERNO E CRESCIMENTO ECONOMI~O
NO BRASIL: 1966/73 - José Eduardo de Carvalho Pereira.

R.28 - TECNOLOGIA E RENTABILIDADE NA AGRICULTURA BRASt-
LEI RA - Claudio R. Contador.

R.29 - EMPRESAS MULTINACIONAIS NA INDúSTRIA B~ASILEIRA
_ Carlos von Doellinger e Leonardo C. Cavalcanti.

R.3D - FGTS: UMA POLfTlCA DE BEM.ESTAR SOCIAL - Wanderly
J. M. de Almeida e José Luiz Chautard.

R.31 - DISTRIBUiÇÃO DE RENDA NAS AREAS METROPOLITANAS
- Celsius A. Lodder.

R 32 - A DlVlDA DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO: SEU PAPEL
. NO FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS PúBLICOS -

Maria da Conceição Silva.

R.33 - A TRANSFER~NCIA DO IMPOSTO DE RENDA E INCENTIVOS
FISCAIS NO BRASIL - Claudio Roberto Contador.

R.34 - DISTRIBUiÇÃO DE RENDA E EMPREGO EM SERViÇOS -
Anna Luiza Ozorio de Almeida.

R.35 - CICLOS ECONOMICOS E INDICADORES DE ATIVIDADE NO
BRASIL - Claudio R. Contador.

R 36 - POUTICA ECONOMICA EXTERNA E INDUSTRIALIZAÇÃO NO
. BRASIL (l939/52) - Pedro S. Malan, Regis Bonelli, Marcelo de

P. Abreu e José Eduardo de C. Pereira.

R.37 - ABASTECIMENTO DE AGUA À POPULAÇÃO URBANA: U.MA
AVALlAÇAO DO PLANASA - Wanderly J. Manso de Almeida.



Série Monográfica

M. 1 - POPULAçÃO ECONOMICAMENTE ATIVA NA GUANABARA
(Estudo Demográfico) - Manoel Augusto Costa.

M. 2 - CRIT~RIOS QUANTITATIVOS PARA AVALIAÇÃO E SELEÇAO
DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS - Clóvis de Faro.

M. 3 - EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PRIMARIOS NÃO-TRADICIO-
NAIS - Carlos von Doellinger e Hugo Barros de Castro Faria.

M. 4 - EXPORTAÇÃO DE MANUFATURADOS - Carlos von Doellin.
ger e Gilberto Dupas.

M. 5 - MIGRAÇOES INTERNAS NO BRASIL - Manoel Augusto Cos-
ta (ed.), Douglas H. Graham, João Lyra Madeira, José Pasta-
re, Nelson L. Araújo Moraes e Pedro Pinchas Geiger.

M. 6 - RESTRIÇOES NÃO-TARIFARIAS E SEUS EFEITOS SOBRE AS
EXPORTAÇOES BRASILEIRAS - Carlos von Doellinger.

M. 7 - A TRANSFER~NCIA DE TECNOLOGIA NO DESENVOLVIMEN-
TO INDUSTRIAL DO BRASIL - Nuno Fidelino de Figueiredo.

M. 8 - PLANEJAMENTO REGIONAL: M~TODOS E APLICAÇÃO AO
CASO BRASILEIRO - Paulo R. Haddad (ed.), Carlos Mauricio
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