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Resumo Executivo 

Este documento apresenta o Produto IV - Relatório Final, elaborado conforme previsto na 

proposta de prestação de serviços nº 278/08 da Fundação Getulio Vargas para os estudos da 

Segunda Revisão Quinquenal do Contrato de Concessão da Prolagos S/A - Concessionária 

de Serviços Públicos de Água e Esgoto. 

Este relatório se encontra dividido em duas partes, a primeira contempla o resultado final das 

análises técnico-operacional dos sistemas de água e de esgotamento sanitário, bem como do 

sistema comercial, de faturamento e de arrecadação da Concessionária no segundo quinquênio 

de operação no período compreendido entre 26/04/2003 a 25/04/2008. 

Contém ainda o estudo que engloba o Contrato de Concessão (original), seus Termos Aditivos, os 

investimentos apresentados pela Concessionária Prolagos e os custos operacionais previstos 

para a prestação dos serviços em tela. 

As análises realizadas estão em conformidade com conceitos econômico-financeiros e métodos 

consagrados de análise de empreendimentos, usualmente utilizados pelo mercado e pela FGV, 

em consonância com a regulação do setor. 

A segunda parte do relatório apresenta a análise da questão contratual que levou o presente 

estudo buscar várias alternativas para o valor da Nova Tarifa, incluindo uma auditoria das tarifas 

praticadas pela Concessionária em seus respectivos períodos de revisão quinquenal. 

Também é apresentado um estudo considerando a criação da tarifa social; a mudança da 

cobrança da tarifa da Concessionária Prolagos da forma direta para a forma em cascata, 

incluindo a apresentação de cenários tarifários para a Concessionária e apresentação do parecer 

da FGV para a fixação da tarifa máxima da Prolagos. 

Por fim, a FGV apresenta o método de análise de empreendimentos empregado pela sua equipe 

de especialistas, acompanhado das análises da atual situação de equilíbrio do contrato, 

descrevendo sobre a necessidade da fixação de uma tarifa suficientemente justa que possa 

reequilibrar o contrato de concessão, observando os princípios da modicidade tarifária, bem como 

enumera e explica os eventos desequilibradores da Prolagos. 



10 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Ao final do relatório, com o intuito de cumprir o estabelecido no Art. 37º, XXI da Constituição 

Federal de 1988, concomitantemente ao Art. 9º, § 4º da Lei Federal nº 8.987/95, bem como nos 

itens integrantes dos Termos Aditivos ao Contrato de Concessão, a FGV apresenta no seu 

relatório, atendendo a solicitação da AGENERSA, de forma conclusiva, algumas alternativas para 

o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, propiciando que 

a Agência Reguladora escolha a mais adequada ao interesse do usuário, ou seja, a opção que 

concilie, da melhor forma possível, os reequilíbrios econômico-financeiros dos contratos com a 

modicidade e o gradualismo tarifário. 
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Parte 1 - Resultado Final da Análise Técnico Operacional 
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1. Histórico 

A Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, na qualidade de 

vencedora da Concorrência Nacional CN nº 04/96 - SOSP-ERJ, desde 25/04/1998, presta 

serviços e atua em obras de implantação, ampliação, manutenção e operação dos sistemas de 

abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto de áreas urbanas nos Municípios de 

Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, sendo ainda responsável pela 

distribuição de água potável para o Município de Arraial do Cabo. 

Em 26 de junho de 2007, por meio da deliberação Agenersa nº 114 que apresenta o resultado da 

Primeira Revisão Quinquenal do contrato de concessão foram aprovados os seguintes termos, 

com relação aos investimentos: 

� Protocolo de Intenções com data inicial de vigência 01/08/2007; 

� Consideração como cumpridas as obras já executadas até 2007, na forma do item nº 5 

do Protocolo a partir de 1º de agosto de 2007; e 

� Aprovação do cronograma de investimentos do anexo I do mesmo Protocolo, com as 

seguintes alterações: 

i. Inclusão de R$ 5,5 milhões na fase II, no ano de 2009, atingindo o montante de  

R$ 54,725 milhões, contra os iniciais R$ 49,225 milhões; 

ii. Inclusão de R$ 8 milhões na fase III, divididos ao longo de 13 anos até o ano 2023, 

alterando o valor anual de R$ 2 milhões para R$ 2.571 mil; 

iii. Inclusão de R$ 2.571 mil que o Poder Concedente decidiu que deveriam ser 

aplicados em esgoto em Cabo Frio em 2012, totalizando R$ 36 milhões para a fase 

III, contra os iniciais R$ 28 milhões; 

iv. Totalização do Protocolo para o montante de R$ 90.725 mil, em substituição aos  

R$ 77.225 mil inicialmente previstos; e 

v. Determinação, de acordo com o compromisso firmado pela Concessionária no 

processo nº E-33/100.010/SEPLANIG/2006, nas folhas 118-119, da construção e 

implantação do sistema adutor de Iguaba Grande até 15/12/2007. 
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Em 04/07/2007 a Águas de Portugal, antiga acionista, vendeu a Prolagos para o holding Cibe 

Participações e Empreendimentos - CIBEPar, criada para empresariar negócios no setor de 

infraestrutura e controlada pelos grupos Bertin Ltda e Grupo Equipav Pavimentação, Engenharia e 

Comércio S/A. 

Em janeiro de 2008, a Cibepar (Cibe) assumiu oficialmente a Prolagos, depois de um período de 

administração compartilhada com os antigos controladores. Na área de saneamento a CIBEPar 

detém ainda as concessões da Águas de Guariroba (MS) e Águas de Itu (SP). A Holding também 

tem atividades nas áreas de concessão de estradas e geração de energia elétrica.  

Os primeiros investimentos feitos na Prolagos pela CIBE tiveram início em outubro de 2007, sob 

a forma de gestão compartilhada, com: a revitalização da adutora Bacaxá - uma tubulação 

responsável pelo abastecimento de água de todas as cidades da área de concessão - permitindo 

melhoria de 25% no abastecimento; e, a implantação de uma adutora para atender o Município de 

Iguaba Grande com água diretamente fornecida pela Prolagos, até então o fornecimento para 

Iguaba Grande era realizado pela Concessionária Águas de Juturnaiba. 

2. Características da Região dos Lagos 

2.1 Localização 

A microrregião dos Lagos ou Região dos Lagos é uma das microrregiões do Estado do Rio de 

Janeiro, pertencentes à mesorregião das Baixadas.  

Possui uma área de 2.004.003 km², sua população atual situa-se em 520 mil habitantes e está 

dividida em oito municípios em torno das lagoas de Araruama e Saquarema, a saber: 

� Araruama;  

� Armação dos Búzios;  

� Arraial do Cabo;  

� Cabo Frio;  
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� Iguaba Grande;  

� Rio das Ostras;  

� São Pedro da Aldeia; e  

� Saquarema. 

A região tem forte apelo turístico local e sua economia está baseada também na produção de sal 

e minerais alcalinos. O principal acesso rodoviário, partindo da Cidade do Rio de Janeiro, é a 

rodovia Via Lagos. 

2.2 Hidrografia 

A divisão hidrográfica oficial adotada pelo Brasil encontra-se definida pela Portaria nº 447 de 

20/04/1976 do Ministério das Minas e Energia, que regulamentou o Decreto Federal nº 77.410 de 

12/04/1976. De acordo com esta classificação, ainda em vigor e adotada pela Agência Nacional 

de Águas- ANA e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a Região dos Lagos 

integra a bacia do Atlântico Leste, trecho Sudeste, cujo código é sub-bacia SB-59. No que 

concerne a divisão ambiental do Estado, oficializada pelo Decreto nº 26.058 de 14 de março de 

2000, as bacias integram a macrorregião ambiental 4 (MRA-4).  

Destaca-se a Lagoa de Araruama, como o maior corpo de água costeiro hipersalino em estado 

permanente do mundo.  

A Região dos Lagos é formada por cinco regiões hidrográficas principais, cujos detalhes são 

mostrados na tabela a seguir: 
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Tabela 2.2.1 

Principais Regiões Hidrográficas 

Região Hidrográfica

(RH)
Abrangência

Área

(km2)
Municípios

RH das lagoas de 

Saquarema, Jaconé e 

Jacarepiá. 

Reúne as bacias das lagoas de 

Saquarema, Jaconé e Jacarepiá e a área 

de restinga entre as lagoas e o mar.  

310  Saquarema e Maricá  

RH da Lagoa de 

Araruama e do Cabo 

Frio  

Reúne a bacia da Lagoa de Araruama, as 

restingas de Massambaba e Cabo Frio e 

o acidente geográfico chamado de Cabo 

Frio  

572  Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, 

Saquarema e Rio Bonito.  

RH do Rio Una e do 

Cabo de Búzios  

Reúne a bacia do Rio Una, o Cabo de 

Búzios e as terras a retaguarda da Praia 

do Peró.  

626  Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da 

Aldeia, Araruama e Armação dos Búzios  

RH do Rio São João e 

Represa de 

Juturnaíba  

Reúne o Rio São João e seus afluentes.  2160  Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, 

Casimiro de Abreu, Araruama, São 

Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Rio das 

Ostras e Silva Jardim.  

RH do Rio das Ostras  Reúne a bacia do Rio das Ostras e as 

microbacias das lagoas do Iriri, Salgada e 

Itapebussus  

157  Rio das Ostras e Casemiro de Abreu  

Total 3.825

Fonte: Consórcio Intermunicipal Lagos São João 

2.2.1 Região Hidrográfica da Lagoa de Araruama e do Cabo Frio 

A região hidrográfica da Lagoa de Araruama e do Cabo Frio cobre uma superfície aproximada de 

572 km². Reúne a Lagoa de Araruama e sua bacia contribuinte, as restingas de Massambaba e 

Cabo Frio, o Cabo Frio (acidente geográfico hoje pertencente ao Município de Arraial do Cabo) e 

um pequeno trecho ao norte do canal de Itajuru que termina na Praia das Conchas.  

A região hidrográfica limita-se a oeste com as bacias das lagoas de Jacarepiá e Saquarema, ao 

norte e noroeste com as bacias dos rios São João e Una - Cabo de Búzios e a leste e sul com o 

Oceano Atlântico. A região abarca integralmente apenas o Município de Arraial do Cabo e 

parcelas dos Municípios de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama, 

Saquarema e Rio Bonito.  
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A região é cortada pelas rodovias RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), RJ-102 (Arraial-Búzios), Via 

Lagos e RJ-138 (Araruama-São Vicente). Na região encontram-se as cidades de Arraial do Cabo, 

Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Araruama, e as localidades de Praia Seca, 

Figueira e Monte Alto. A economia é baseada na exploração de petróleo em alto mar, no turismo e 

veraneio, na construção civil e na pesca.  

O relevo é dominado por colinas e baixadas. As principais elevações são as serras de Sapiatiba, 

Sapiatiba Mirim e Palmital e os morros do Cabo Frio, dentre as quais o do Miranda, do Forno, do 

Atalaia, do Cabo e do Farol. Nas baixadas e colinas, as matas foram quase que integralmente 

suprimidas, sendo substituídas por pastagens. Restam pequenas manchas isoladas de florestas 

nas serras do Palmital e Sapiatiba. Uma vegetação nativa de árvores e arbustos com grande 

quantidade de cactos é marcante na região, cobrindo a maior parte dos morros litorâneos e todas 

as ilhas. Classificada com o nome oficial de “savana estépica” pelo IBGE, ela é exclusiva da área 

do Consórcio Intermunicipal Lagos São João - CILSJ. Remanescentes de vegetação de restinga 

podem ser encontrados nas restingas de Massambaba e Cabo Frio.   

2.2.2 Região Hidrográfica da Bacia do Rio Una e do Cabo de Búzios  

A região hidrográfica da bacia do Rio Una e do cabo de Búzios cobre uma superfície aproximada 

de 626 km². Limita-se ao norte e a oeste com a bacia do Rio São João e ao sul com a bacia da 

Lagoa de Araruama. Compreende a bacia do Rio Una, o cabo de Búzios e uma faixa de terra a 

sua retaguarda, que se estende da ponta do Pai Vitório até a Praia das Conchas. A região abarca 

integralmente o Município de Armação dos Búzios e parcelas dos Municípios de Cabo Frio, São 

Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Araruama. 

É cortada pelas rodovias RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), RJ-02 (Arraial - Búzios), Via Lagos e 

RJ-138 (Araruama - São Vicente), bem como por estradas municipais, entre as quais se destacam 

a São Vicente (Araruama)-Santo Antônio (Cabo Frio), com uma variante para Tamoios (Cabo Frio) 

e a São Pedro da Aldeia-São Vicente.  Na região encontram-se a cidades de Armação dos Búzios, 

Tamoios, que é o 2º distrito de Cabo Frio, e os povoados de São Vicente e Rasa. A economia é 

baseada na exploração de petróleo em alto mar, no turismo e no veraneio, na construção civil e na 

pesca. 
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O relevo é dominado por colinas baixas e planícies, sendo as elevações representadas pela serra 

das Emerências e Sapiatiba e por pequenos morros costeiros no cabo de Búzios. A baixada pode 

ser separada em duas. A primeira, aqui chamada de baixada do Peró, posiciona-se entre a Praia 

das Conchas e a serra das Emerências. A segunda, que pode ser designada de baixada de 

Tamoios-Búzios, espalha-se ao oeste da península e na zona central e litorânea da bacia do Una. 

Nas baixadas existiam extensos brejos periféricos, em grande parte, drenados pelo Departamento 

Nacional de Obras de Saneamento - DNOS, Prefeituras, e posteriormente por proprietários rurais 

e empresas imobiliárias.  

O clima é semi-árido quente. A temperatura média anual fica em torno de 25º C. A média das 

máximas alcança 29º C no verão e 24ºC no inverno, com máxima absoluta de 36º C. A média das 

mínimas chega a 22º C no verão e a 19º C no inverno, com mínima absoluta de 12º C. A 

insolação é bastante alta e corresponde a 2.507 horas/ano, com pique máximo de 210 horas/mês 

durante o verão. Em decorrência da pouca nebulosidade, a evaporação é também elevada e 

corresponde a 894mm/ano, com variações de 70mm a 80mm/mês. A umidade do ar sempre se 

mantém acima de 80%, por causa da proximidade do mar e grande exposição aos ventos úmidos. 

As precipitações pluviométricas atingem 800 mm/ano. A estação chuvosa de outubro-janeiro 

perde intensidade em fevereiro-março (60mm/mês) e sofre ainda maior redução na estação seca 

de julho-agosto (40mm/mês). Como a precipitação é inferior à evaporação, a região apresenta 

balanço hídrico negativo de cerca de l00mm/ano.  

As atividades agropecuárias resumem-se a criação de gado e pequenas lavouras. Nas baixadas, 

as matas foram quase que integralmente suprimidas, sendo substituídas por pastagens. Um tipo 

particular de mata atlântica, formado por uma vegetação seca de árvores e arbustos, com 

quantidade copiosa de cactos, cobre grande parte dos morros litorâneos e todas as ilhas. 

Classificada com o nome oficial de “savana estépica” pelo IBGE, ela é exclusiva da região. 

Remanecentes de vegetação de restinga podem ser encontrados nas Praias do Peró e na 

retaguarda das praias do Forte, Dunas e Foguete e em algumas praias de Búzios. 

As matas da serra das Emerências reúnem quantidade apreciável de pau-brasil. Bons 

remanescentes de mata de restinga são encontrados em propriedades da Marinha do Brasil 

pertencentes à Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia. 
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Foram criadas na região várias áreas protegidas públicas e privadas.  Dentre elas incluem-se as 

Áreas de Proteção Ambiental (APA) de Sapiatiba e do Pau Brasil, estabelecidas pela Fundação 

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, bem como as APAs da Azeda-Azedinha e 

da serra das Emerências pela Prefeitura de Búzios. 

Merecem destaque também as áreas tombadas das dunas do Peró. A reserva Tauá, em Búzios, é 

um exemplo de área particular. A Marinha do Brasil tem preservado uma mata de restinga na 

costa da Praia de Verão Vermelho.  

Os sítios arqueológicos constituem uma das maiores riquezas da região. Segundo o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, até o presente foram cadastrados 48 em Cabo 

Frio e 11 em Búzios.  

2.3 Clima 

A Região dos Lagos apresenta notável diversidade climática, variando do regime tropical ao semi-

árido. A distribuição das chuvas na região exibe uma forte variação espacial e temporal. Isto 

ocorre devido à ação combinada das mudanças das massas de ar que pairam sobre a região ao 

longo do ano com as diversificadas características do meio ambiente das bacias e da zona 

costeira, em especial o relevo, associado ao fenômeno da ressurgência marítima que ocorre nas 

costas de Cabo Frio e Arraial do Cabo. Durante o verão predomina a massa de ar continental 

equatorial, enquanto no resto do ano prevalece a massa de ar tropical atlântica. Frentes frias 

(frentes polares atlânticas) frequentemente passam pela região, em especial durante a primavera. 

A quantidade de chuva cresce de sudeste para noroeste, variando de menos de 1.000 mm/ano 

até pouco menos de 2.500 mm/ano. Ela é maior nas partes superiores da cadeia de montanhas 

da serra do mar e menor um pouco na meia-encosta e no sopé das montanhas. Reduz um pouco 

na região das planícies e colinas até atingir seu valor mínimo na parte costeira que vai de 

Armação dos Búzios até Saquarema, onde chove menos 1.000 mm. Arraial do Cabo, por 

exemplo, tem clima semi-árido. 
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2.4 Relevo 

O relevo é bastante diversificado sendo representado por serras, planaltos, colinas, baixadas e 

restingas, conforme comentado a seguir: 

� Um trecho da serra do mar que apresenta montanhas cujas altitudes médias vão de 500 

a mais 1.000 metros, sendo estas alturas ultrapassadas nas serras de Santana, São 

João, Taquaruçu e Boa Vista, onde as altitudes se elevam a mais de 1.400 metros. Aí 

está o ponto culminante, na Pedra do Faraó, com 1.719 metros; 

� Um planalto que se desenvolve na região entre o Rio São João e os rios Bacaxá e 

Capivari, apresentando altitudes mínimas de 100m, que aumentam até 908m na serra 

do Sambe, incluindo ainda as serras de Monte Azul, Lavras de Gaviões, Cachoeira 

Grande e das Antas. Manchas isoladas de planalto com altitudes em torno de 60-70m 

aparecem ainda na parte norte da bacia do Rio São João, nos vales dos rios Indaiaçu, 

Lontra e Dourado; 

� Pequenos conjuntos de montanhas e maciços isolados como as serras de Jundiá, 

Careta, Seca e do Pote, em Rio das Ostras; Emerença em Armação dos Búzios; 

Sapiatiba em São Pedro da Aldeia; Jaconé, Mato Grosso, Boqueirão, Amar e Querer, 

Portela e Catimbau Grande em Saquarema e Rio Bonito; Palmital, Castelhana em 

Saquarema e Araruama; o morro de São João, um antigo vulcão extinto que desponta 

com seus 781 metros de altitude e os morros do Forno e Atalaia em Arraial do Cabo; 

� Extensas áreas com colinas de topo arredondado e altitudes inferiores a 100m, em 

especial nas bacias dos rios São João, do Una, das Ostras e da Lagoa de Araruama;  

� Amplas baixadas construídas pelos rios e pelo mar, notadamente nas bacias das lagoas 

de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá e dos rios Una, São João e das Ostras; e 

� As restingas costeiras de Jaconé-Itapetinga, Massambaba, Cabo Frio, Barra de São 

João-Unamar e de Rio das Ostras. 
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2.5 Considerações Ambientais sobre a Região dos Lagos 

2.5.1 Introdução 

A área de atuação das Concessionárias Prolagos está inserida na Região Hidrográfica Lagos 

São João, onde se encontram em sua totalidade os municípios de Silva Jardim, Araruama, Cabo 

Frio, Armação de Búzios, Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo, e 

parcialmente os municípios de Rio Bonito (45%), Cachoeiras de Macacu (20%), Casimiro de 

Abreu (75%) e Maricá (20%). 

Compõem esta região hidrográfica a Bacia do São João, Bacia do Una, Bacias Contribuintes ao 

Complexo Lagunar de Saquarema Jaconé e Araruama e Bacias do Litoral de Búzios. 

Figura 2.5.1.1 

Delimitação da Região Hidrográfica Lagos São João 
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O principal instrumento com vistas à gestão ambiental é o Plano da Bacia Hidrográfica. Em 

relação à Região Hidrográfica mencionada, este Plano está sob responsabilidade do Comitê da 

Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos – Rio São João (CBHLSJ). 

O CBHLSJ foi instaurado em abril de 2004 por força do Decreto Estadual nº 36.733 de 8 de 

dezembro de 2004. Para cumprir com suas atribuições, responsabilidades e competências 

assinaladas no artigo 55 da Lei nº 3.239 de 02 de agosto de 1999, que instituiu a Política Estadual 

de Recursos Hídricos, o CBHLSJ vem desenvolvendo o Plano da Bacia, com apoio do Consórcio 

Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) e do Programa Água Doce do Fundo Mundial para 

Preservação da Vida Selvagem (WWF - Brasil). 

De acordo com o artigo 55 da Lei Estadual nº 3.239, o Comitê da Bacia têm as seguintes 

atribuições e competências: 

� Solicitar ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI) a autorização para 

constituição da respectiva Agência de Água; 

� Aprovar e encaminhar ao CERHI a proposta do Plano da Bacia Hidrográfica (PBH), para 

ser referendado; 

� Acompanhar a execução do PBH; 

� Aprovar as condições e critérios de rateio dos custos das obras de uso múltiplo ou de 

interesse comum ou coletivo, a serem executados nas bacias hidrográficas; 

� Elaborar o relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos de sua bacia 

hidrográfica; 

� Propor o enquadramento dos corpos de água da bacia hidrográfica, em classes de uso e 

conservação, e encaminhá-lo para avaliação técnica e decisão pelo órgão competente; 

� Propor os valores a serem cobrados e aprovar os critérios de cobrança pelo uso da água 

da bacia hidrográfica, submetendo à homologação do CERHI; 

� Encaminhar, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direito de uso de 

recursos hídricos, as propostas de acumulações, derivações, captações e lançamentos 

considerados insignificantes; 

� Aprovar a previsão orçamentária anual da respectiva Agência de Água e o seu plano de 

contas; 

� Aprovar os programas anuais e plurianuais de investimentos, em serviços e obras de 

interesse dos recursos hídricos, tendo por base o respectivo PBH; 
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� Ratificar convênios e contratos relacionados aos respectivos PBH's; 

� Implementar ações conjuntas com o organismo competente do Poder Executivo, visando 

à definição dos critérios de preservação e uso das faixas marginais de proteção de rios, 

lagoas e lagunas; e 

� Dirimir, em primeira instância, eventuais conflitos relativos ao uso da água. 

Desde sua criação em 1999, o Consórcio Intermunicipal Lagos São João - CILSJ visa à 

estruturação de um modelo de gestão apropriado às características dos rios e lagoas, bacias, 

população local e recursos financeiros disponíveis, com o intuito de conciliar os usos múltiplos e a 

geração de empregos com a integridade ecológica, a manutenção da biodiversidade e da 

qualidade da água. 

2.5.2 Área de atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica da Região dos 

Lagos – Rio São João CBHLSJ 

As cidades e vilas mais importantes abrangidas na área de atuação do Comitê da Bacia 

Hidrográfica da Região dos Lagos-Rio São João (CBHLSJ) são: Cabo Frio, Tamoios, Santo 

Antônio, Armação dos Búzios, Araruama, Morro Grande, São Vicente de Paulo, Saquarema, 

Bacaxá, Sampaio Correia, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Casemiro de Abreu, Professor 

Souza, Rio Dourado, Barra de São João, Silva Jardim, Varginha (ex-Cezário Alvim), Boqueirão, 

Aldeia Velha, Rio das Ostras, Âncora, Cantagalo, Rio Bonito, Nova Cidade, Boa Esperança, 

Catimbau, Prainha e Parque Andréa. A cidade de Rio Bonito esta em sua maior parte na bacia da 

Baía de Guanabara. 

Os recursos hídricos dos ecossistemas aquáticos da região são utilizados para abastecimento 

público, irrigação, suprimento de pequenas indústrias, mineração, produção de sal, recreação e 

lazer, navegação de pequenas embarcações e ainda como habitat de milhares de animais, 

plantas e microorganismos nativos. A seguir são apresentados principais ecossistemas existentes 

na região: 
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2.5.3 Considerações Ambientais sobre a Região Hidrográfica da Lagoa 

de Araruama e do Cabo Frio   

A região hidrográfica de maior impacto em relação aos efluentes das populações atendidas pela 

Prolagos é a da Lagoa de Araruama e do Cabo Frio. 

Esta região cobre cerca de 572 km² e 7 municípios: Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São 

Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Rio Bonito. É formada pela bacia da Lagoa de 

Araruama, com 404 km² e pelas restingas de Massambaba e de Cabo Frio. Agrupa dezenas de 

córregos e lagoas, como Araruama, a maior lagoa hipersalina em estado permanente do mundo, 

assim como as lagoas de Jaconé Pequena, Vermelha, Pitanguinha, Pernambuca, Azul, Última, 

Rasa, do Meio, Barra Nova, de Beber e Prainha ou Verde. 
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Araruama é um ecossistema ímpar devido a hipersalinidade, que oscila de 56 a 77 no corpo 

principal e de 35 a 43 no Canal de Itajuru. A elevada salinidade da água é um fenômeno natural, 

registrado por cronistas desde o século XVI. A salinidade média está em torno de 52‰, que 

corresponde a uma vez e meia a do oceano, variando com a distância do Canal de Itajurú.  

A salinidade da lagoa é causada pelo pequeno aporte de água doce, elevada evaporação e 

reduzida precipitação, influência do Canal de Itajurú e um forte e permanente vento nordeste. O 

Canal de Itajuru, única conexão com o mar aberto, atua como fonte de água oceânica e de sal. 

Como a evaporação é maior que as chuvas, a entrada da água salgada na lagoa causa a 

hipersalinidade. Estudos tem constatado um decréscimo da salinidade de 57 para 52 entre 1965 e 

1990, devido, principalmente, ao aporte de águas servidas provenientes do abastecimento da 

região com água bombeada do reservatório de Juturnaíba. 

2.5.4 Principais sinais de degradação ambiental identificados no Plano 

da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio São João  

Os sinais mais eloqüentes da degradação descritos no Plano da Bacia Hidrográfica da Região dos 

Lagos e do Rio São João foram sumarizados conforme a seguir: 

� Águas com grande quantidade de matéria orgânica e bactérias patogênicas; 

� Presença de lixo boiando ou arrastado pelo fundo; 

� Perda de estirões com corrente nos vários trechos transformados em represas; 

� Desmoronamento de barrancas em rios; 

� Cargas excessivas de sedimentos; 

� Perda de biodiversidade; 

� Presença de diversas espécies exóticas; 

� Ínfima presença de matas ribeirinhas; 

� Lagoas marginais e várzeas drenadas; e 

� Dezenas de córregos secando. 

Ainda de acordo com o Plano da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio São João, as 

principais ameaças atuais a integridade ecológica dos ecossistemas aquáticos regionais são: 
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� Esgotos sem tratamento; 

� Águas sujas e poluídas de sistemas de drenagem urbana; 

� Dejetos agropecuários, como esterco de vacas, cavalos, porcos e galinhas; restos de 

matadouros e laticínios e excessos de fertilizantes, corretivos e agrotóxicos que 

arrastados pelas águas da chuva caem nos rios e lagoas; 

� Resíduos oleosos de Postos de Serviço; 

� Exploração de areia em rios; 

� Lixo; 

� Canalização e concretagem de cursos de águas urbanos; 

� Invasão das Margens de Rios e Lagoas; 

� Drenagem de Pequenas Lagoas; 

� Presença de Marnéis nas Lagoas de Araruama, Pernambuca, Pitanguinha e Vermelha; 

� Perda de Matas Ribeirinhas; e 

� Perda de Brejos devido a drenagem executada por prefeituras, proprietários rurais e 

serviço público de extensão rural. 

2.5.5 Método de gestão estabelecido no Plano da Bacia Hidrográfica 

da Região dos Lagos e do Rio São João 

Segundo o Plano da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio São João, a gestão dos 

ecossistemas aquáticos será implementada com base nas seguintes premissas: 
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O Plano da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio São João ainda evidencia a 

importância de outras condições, relatadas a seguir, de maneira a garantir uma gestão eficiente e 

adequada: 

� O lançamento de esgotos tratados não encerra as atividades de melhoria de rios e 

lagoas, pois metais pesados e certos patógenos não são eliminados nas estações de 

tratamento; 

� Muitos rios e lagoas dados como quimicamente limpos por não receberem mais esgotos 

brutos, continuaram a ser poluídos devido principalmente aos efluentes difusos de 

atividades agropecuárias (restos de pocilgas e currais, corretivos, fertilizantes, 

agrotóxicos, etc), e a má qualidade das águas de drenagem urbana, aliado a erosão dos 

solos causadas por estradas, corte de florestas e sedimentos gerados por atividades 

minerais e em canteiros de grandes obras; 

� Reformular e modernizar os sistemas de drenagem urbana é fundamental para recuperar 

rios e lagoas a beira de cidades; 
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� Rios dados como recuperados com base na qualidade de água na verdade continuavam 

alterados devido à perda severa de biodiversidade; 

� A estabilidade das barrancas e a conservação dos solos e das planícies de inundação da 

bacia hidrográfica é tão importante quanto o tratamento de esgotos para se ter água 

limpa; 

� No controle de cheias é muito mais barato preservar o curso natural dos rios, dando 

espaço para ele se moverem, deixando intactas as planícies de inundação, lagoas 

marginais, brejos e florestas para reduzir e absorver as águas de cheias do que construir 

barragens e retificar canais; 

� Não são apenas as retiradas de água e de recursos dos rios e lagoas que promovem 

benefícios econômicos para a sociedade. Uma equação para calcular os benefícios 

econômicos gerados por um rio teria que incluir o valor da água para beber, irrigar e para 

uso industrial e produção de energia; o valor dos recursos pesqueiros e dos demais 

organismos que dependem dos rios e dos brejos; o valor gerado nas atividades de 

recreação; o valor referente aos serviços de dispersão de poluentes; o valor como 

hidrovia e a valorização que promove nas propriedades vizinhas ou com vista para rios e 

lagoas e muitos outros aspectos que são intangíveis. 

2.5.6 Indicadores estabelecidos no Plano da Bacia Hidrográfica da 

Região dos Lagos e do Rio São João 

O Plano da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio São João engloba diversos 

programas, dentre os quais o Programa de Saneamento Básico e Drenagem Urbana, que 

estabeleceu os seguintes indicadores a serem garantidos:  

� Grupo Executivo de Saneamento e Drenagem Urbana GESAN montado e operando o 

100% de tratamento de esgoto até 2010; 

� Boletins Trimestrais de Acompanhamento das obras da Prolagos; 

� Relatórios Periódicos do Sistema de monitoramento da qualidade da performance dos 

serviços de água e esgoto, através de medições diuturnas de qualidade da água dos 

corpos receptores e análise dos registros de doenças de veiculação hídrica em hospitais 

e postos de saúde da região 
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� Relatório com o Programa de obras para atingir 100% de tratamento de esgotos na bacia 

da Lagoa de Araruama, incluindo cordão sanitário; 

� Relatório com o Programa de obras para atingir 100% de tratamento de esgotos na bacia 

das Lagoas de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá, incluindo cordão sanitário; 

� Relatório com o Programa de obras para atingir 100% de tratamento de esgotos nas 

localidades de Arraial do Cabo situadas na Restinga de Massambaba; 

� Relatório com o Programa de obras para atingir 100% de tratamento de esgotos na bacia 

do Rio Una e do Cabo de Búzios; 

� Relatório com o Programa de obras para atingir 100% de tratamento de esgotos nas 

bacias dos Rios São João e das Ostras; 

� Relatório do Estudo para avaliar o uso das águas tratadas em estações para irrigação de 

lavouras e pastagens; 

� Relatório do Estudo sobre reutilização de resíduos e biosólidos produzidos em Estações 

de Tratamento de Água e Esgoto na região; 

� 12 engenheiros das Prefeituras treinados na aplicação de tecnologia ambientais 

modernas de drenagem urbana; 

� Relatório do Projeto Piloto de construção de brejo (“wetland”) para tratar o esgoto de 

pequena vila na bacia do Rio São João; 

� Brejo construído. 

A FGV observou que vários indicadores estabelecidos no Plano de Bacias Hidrográficas da 

Região dos Lagos e do Rio São João já estão sendo contemplado pela Concessionária em seus 

programas de investimento e reforça a preocupação da manutenção e melhoria do principal corpo 

hídrico da região que representa a Lagoa de Araruama, relativamente a sua balneabilidade, 

através da atuação conjunta de todos os agentes vinculados ao meio ambiente, especialmente 

ressaltando a atuação do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, podendo buscar reforços e 

recursos que venham ser aportados na recuperação ambiental da região. 

2.5.7 Recuperação Ambiental da Lagoa de Araruama desde a criação 

do Consórcio Intermunicipal Lagos - São João (CILSJ) 

Desde a criação do CILSJ em dezembro de 1999, a recuperação ambiental da Lagoa de 

Araruama é um assunto prioritário na pauta das reuniões da Plenária de ONG's e do Grupo 
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Executivo da Lagoa de Araruama. E desde esta época o CILSJ tem realizado projetos e atividades 

neste campo. Todavia, a solução não é simples, mas pequenos e decisivos passos estão sendo 

dados mês a mês para que a população possa usufruir da Lagoa de Araruama em melhores 

condições ambientais.  

A lagoa tem muitos problemas, alguns com mais de um século, causados pela alteração da orla 

pelas salinas. O CILSJ tem atuado principalmente combatendo os problemas da poluição por 

esgoto e do assoreamento da Lagoa e do Canal de Itajuru.  

Com o aumento populacional das cidades às margens da Lagoa e a falta de esgotamento 

sanitário, a Lagoa de Araruama tornou-se o principal corpo receptor dos detritos produzidos por 

elas. 

No inicio da Concessão da Prolagos, o fornecimento de água era o principal problema para um 

maior desenvolvimento da região. Desta forma, o contrato de concessão deu prioridade ao 

abastecimento de água, postergando investimentos em esgotamento sanitário.  

Com a melhoria do abastecimento de água nas cidades, a produção de esgoto lançado nas águas 

pluviais aumentou. O esgoto, ao atingir as águas da Lagoa de Araruama degradou várias partes, 

pois estimulou o crescimento explosivo das algas, além de provocar mal cheiro, turvar a água e 

ajudar a diminuir a salinidade, favorecendo a multiplicação de microorganismos. 

Com isso, algumas praias em Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio ficaram 

impossibilitadas para o banho, o que afugentou os turistas, causou o fechamento de bares e 

restaurantes, prejudicou a pesca e acarretou a desvalorização de imóveis, provocando 

desemprego.  

Desde 1999, através da Secretaria Executiva, dos Prefeitos e das ONG’s, o Consórcio tem atuado 

buscando modificar o contrato de concessão, visando antecipar as obras de esgotos. Para 

amparar seus argumentos, o CILSJ promoveu e contratou estudos que demonstraram o impacto 

ambiental do esgoto e indicaram os locais de intervenções prioritárias.  

A meta traçada pelo CILSJ é devolver a qualidade de água adequada para banho (Classe II da 

Resolução CONAMA) a todas as praias da orla norte da Lagoa, em especial as praias do Barreiro, 
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Areal, Hospício, Araruama, Pontinha, dos Amores, Barbudo, Iguaba, Linda, São Pedro, Pitória, o 

Arrastão, Mossoró e Baixo Grande; e ainda das praias do Siqueira, dos Coqueiros, do Portinho, 

São Bento e da Ilha do Japonês.     

Outro sério problema da Lagoa de Araruama é o assoreamento, ou seja, a perda de profundidade. 

Há anos, grandes volumes de areia fornecido pelas dunas desprovidas de vegetação, situadas na 

Restinga de Massambaba, são arrastadas para dentro da Lagoa pelos fortes ventos. Ao chegar na 

Lagoa, as correntes e ondas empurram e depositam a areia, formando grandes bancos 

submersos, além de ampliarem os esporões. Esse assoreamento foi agravado ainda mais pelas 

dragagens para retirada de conchas que por mais de 60 anos foram realizadas na Lagoa.  

Para piorar, o Canal de Itajuru vem sendo a mais de um século aterrado por salinas e, mais 

recentemente, nas décadas de 70 e 80, por condomínios e marinas, perdendo cerca de 50% de 

sua área. Raso, chegou a ter pontos onde a lâmina d'água mal ultrapassava alguns centímetros, 

como na região do Baixo Grande. O Canal de Itajuru é vital para a saúde da Lagoa. Mal 

comparando, é como se a Lagoa fosse um paciente que estava com sua coronária entupida.     

O assoreamento do Canal e da Lagoa dificulta a circulação interna da água e reduz a entrada da 

água do mar e de peixes para o interior da Lagoa. A renovação da água ficou lenta demais, e 

todos os poluentes ficaram presos. O Estudo Hidrodinâmico da Lagoa realizados pela Coppetec - 

UFRJ em 2001, demonstrou a necessidade de dragagens corretivas para melhorar a circulação da 

água. O CILSJ estima que, se nada fosse feito, em cerca de 10 à 20 anos a Lagoa poderia se 

sub-dividir em 11 pequenas lagoas. Estima-se ainda que a renovação completa de água na 

Lagoa, que na década de 80 era de 160 dias, seja hoje de mais de 300 dias.  

Através da pressão das ONG's do Consórcio e da ação firme da FEEMA-Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente, a extração de conchas pelos moageiros está totalmente extinta, 

não sendo mais considerada uma atividade econômica da Lagoa. O fato de a Lagoa ser 

considerada pela Constituição do Estado uma Área de Preservação Permanente impede qualquer 

discussão a cerca da manutenção destas atividades. A Álcalis, principal empresa de extração de 

conchas no passado, foi a primeira a encerrar suas atividades de extração e passou contribuir 

para o desassoreamento da Lagoa cedendo suas dragas, além de fazer a manutenção das 

mesmas para a retirada de areia dos seus pontos críticos. 
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Em relação ao assoreamento, as metas do Consórcio são:  

� Reduzir, em pelo menos 50%, o tempo de renovação das águas, chamado pelos 

cientistas de “tempo de residência” (ampliando o volume de entrada do mar via Canal de 

Itajuru, nos períodos de maré alta e o volume de saída de água da Lagoa para o oceano 

nos períodos de maré baixa);  

� Aprofundar os canais naturais de circulação de água nas diversas enseadas, 

favorecendo a mistura das águas no interior das mesmas;  

� Aprofundar as passagens apertadas (melhoria do habitat), para possibilitar um trânsito 

maior de peixes, camarões e outros animais do mar para a lagoa e vice-versa; e 

� Possibilitar a livre navegação de embarcações com calado alto, favorecendo o lazer e o 

turismo. 

Para atingir as metas o Consórcio decidiu priorizar o Canal de Itajuru num primeiro momento. Com 

o apoio das Prefeituras de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e da Companhia Nacional de Álcalis, 

foi estabelecida a construção de um canal de 3 metros de profundidade entre Boqueirão e a barra 

do Canal de Itajuru, de acordo com o Estudo Hidrodinâmico da Lagoa e seguindo ainda o projeto 

proposto pela SERLA (atual INEA).  

  

Como necessidades complementares, as margens da Lagoa precisam ser restauradas. Faz-se 

necessário um grande projeto de tratamento paisagístico e recuperação ambiental em toda a orla, 

incluindo padronização de quiosques, engorda de praias erodidas, demolição de ocupações 

irregulares e de marachas, pneus, manilhas, muros e atracadouros inadequados, enfim, de todos 

os obstáculos que tem causado a erosão das margens. Além disso, é imprescindível substituir a 

vegetação exótica por árvores e outras plantas nativas e selecionar trechos de orla a serem 

transformados em áreas exclusivas para a fauna e flora. 

A FGV ressalta, também, uma preocupação da forte tendência de ocupação das áreas de antigas 

salinas, cujos proprietários que convivem com uma crise econômica de longa data, são atraídos 

constantemente pelas altas ofertas de venda de seus terrenos em função do processo 

desenfreado da especulação imobiliária. 
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Nos últimos vinte anos, a construção de casas de veraneio de várias dimensões, praticamente, 

restou poucos espaços vazios na orla lagunar, que merece atenção das políticas públicas de sua 

ocupação.   

2.6 Características dos municípios atendidos pela Prolagos 

De acordo com as informações coletadas no Banco de Dados Agregados do Sistema IBGE de 

Recuperação Automática - SIDRA (data base, ano de 2000) e na Pesquisa Nacional de 

Saneamento (2000), apresentam-se a seguir as principais características dos Municípios que 

fazem parte da área de concessão da Prolagos.  

2.6.1 O Município de Cabo Frio 

Cabo Frio pertence à Região das Baixadas Litorâneas, que também abrange os Municípios de 

Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, 

Iguaba Grande, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva 

Jardim. 
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Figura 2.6.1.1 

Mapa de Cabo Frio 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Frio 

O Município tem uma área total1 de 410,6 km², correspondentes a 7,6% da área da Região das 

Baixadas Litorâneas. Os limites municipais, no sentido horário, são: Casimiro de Abreu, Oceano 

Atlântico, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Araruama. 

O Município de Cabo Frio teve sua população estimada em 162.1912 habitantes em 2007, 

apresentando densidade demográfica de 395 pessoas por km2, a 16ª maior do Estado.  

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - IFDM, que enfatiza temas de 

competência municipal, ponderando igualmente emprego/renda, educação e saúde, Cabo Frio 

classificou-se em 753º lugar no ranking nacional e ficou em 25º entre os municípios fluminenses, 

numa variação de 31 posições no ranking estadual entre 2000 e 2005. Dentre seu componentes, o 

                                                

1 IBGE/CIDE. 
2 Em 2007 foi realizada pelo IBGE a contagem da população nos municípios com até 170 mil habitantes. A pesquisa visou a fornecer 
dados atualizados para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de forma a reduzir os efeitos das distorções nas 
estimativas municipais provocadas pelo afastamento da data do último recenseamento de 2000. Os municípios que não participaram 
da contagem têm as estimativas da população residente para a mesma data de referência da pesquisa, 1º de abril de 2007. 
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referente à Emprego e Renda ficou em 22º lugar, Educação logrou a 55ª posição e Saúde 

alcançou o 46º posto. 

O Produto Interno Bruto - PIB a preços básicos de 2006 alcançou R$ 1.173 milhões, 20ª posição 

entre os 92 municípios fluminenses. Este PIB per capita foi de R$ 7.080,80. Considerada a média 

do Estado como índice 100 (aí excluída a produção de petróleo e gás no mar), o PIB de Cabo Frio 

alcançou o índice de 48,56, o que representa a 37ª colocação, segundo os estudos 

socioeconômicos dos Municípios do Rio de Janeiro realizados pelo Tribunal de Contas, para 2008.  

Segundo o levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-

RJ, o PIB local teve as seguintes contribuições, por setor da economia: 

Tabela 2.6.1.1 

Agropecuária 0,3% Extração de outros minerais 2,9% 

Indústria de transformação 0,3% Comércio Atacadista 1,9% 

Comércio Varejista 5,9% Construção civil 11,0% 

Transportes 7,0% Comunicações 5,3% 

Instituições Financeiras 2,4% Administração pública 17,1% 

Aluguéis 18,8% Outros Serviços 19,2% 

Serviços Industriais de utilidade pública (água e 

esgoto, energia elétrica e gás encanado) 

7,9% 

Fonte: TCE-RJ-Estudos Socioeconômicos dos Municípios 2008 

2.6.1.1 Aspectos Históricos 

A ocupação das terras do Município data do início do século XVI, com a exploração econômica do 

pau-brasil. Registrou-se longo período de lutas entre portugueses e estrangeiros que vinham 

contrabandear a madeira e, para isso, chegaram até a aliar-se com os índios tamoios, primeiros 

habitantes da região.  

Em 1615 foi fundada a cidade de Santa Helena. A partir de 1616, data da instalação do Município, 

a cidade passou a chamar-se Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio, tendo sido ponto 

importante para o desenvolvimento e conquista da parte norte do território fluminense. 
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O núcleo urbano prosperou lentamente até fins do século XIX, baseando-se a economia na 

agricultura com mão-de-obra escrava, realizada em grandes latifúndios. A abolição da escravatura 

ocasionou um colapso econômico do qual Cabo Frio somente se restabeleceria bem mais tarde, 

com o desenvolvimento das indústrias do sal, da pesca e do turismo, e, sobretudo com a 

implantação da rodovia e da estrada de ferro. 

A ferrovia Niterói-Cabo Frio, as melhorias no Porto de Arraial do Cabo e a posterior inauguração 

da Rodovia Amaral Peixoto, contribuíram para o aumento da produção do sal e para o transporte 

eficiente até o Rio de Janeiro e outros importantes centros consumidores do País. O auge do 

desenvolvimento setorial ocorreu na década de 60, com a instalação de duas grandes usinas de 

beneficiamento de sal em Cabo Frio, e com a construção do complexo industrial Companhia 

Nacional de Álcalis, no antigo distrito de Arraial do Cabo, que abriu salinas e passou a extrair 

conchas na lagoa para a produção de barrilhas. 

Atualmente Cabo Frio é um dos mais importantes centros turísticos do Rio de Janeiro e do País, 

sendo o turismo a sua principal atividade econômica. 

2.6.2 O Município de Armação dos Búzios 

Armação dos Búzios pertence à Região das Baixadas Litorâneas, que também abrange os 

Municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, 

Iguaba Grande, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva 

Jardim. 
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Figura 2.6.2.1 

Mapa de Armação dos Búzios 

Fonte; http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Frio 

O Município tem uma área total3 de 71,7 km², correspondentes a 1,3% da área da Região das 

Baixadas Litorâneas. Os limites municipais, no sentido horário, são: Cabo Frio e Oceano Atlântico. 

O Município de Armação dos Búzios teve sua população estimada em 24.5604 habitantes em 

2007, apresentando densidade demográfica de 343 pessoas por km2, a 18ª maior do Estado.  

Segundo o IFDM, que enfatiza temas de competência municipal, ponderando igualmente 

emprego/renda, educação e saúde, Armação dos Búzios classificou-se em 745º lugar no ranking

nacional e ficou em 23º entre os municípios fluminenses, numa variação de 12 posições no 

ranking estadual entre 2000 e 2005. Dentre seus componentes, o referente à Emprego e Renda 

ficou em 21º lugar, Educação logrou a 50ª posição e Saúde alcançou o 52º posto. 

O PIB a preços básicos de 2006 alcançou R$ 264 milhões, 44ª posição entre os 92 municípios 

fluminenses. Este PIB per capita foi de R$ 11.064,13. Considerada a média do Estado como 

                                                

3 IBGE/CIDE. 
4 Em 2007 foi realizada pelo IBGE a contagem da população nos municípios com até 170 mil habitantes. A pesquisa visou a fornecer 
dados atualizados para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de forma a reduzir os efeitos das distorções nas 
estimativas municipais provocadas pelo afastamento da data do último recenseamento de 2000. Os municípios que não participaram 
da contagem têm as estimativas da população residente para a mesma data de referência da pesquisa, 1º de abril de 2007. 
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índice 100 (aí excluída a produção de petróleo e gás no mar), o PIB de Armação dos Búzios 

alcançou o índice de 75,87, o que representa a 18ª colocação. Segundo o levantamento realizado 

pelo TCE-RJ, o PIB local teve as seguintes contribuições, por setor da economia: 

Tabela 2.6.2.1 

Agropecuária 0,0% Extração de outros minerais 0,0% 

Indústria de transformação 0,1% Comércio Atacadista 0,2% 

Comércio Varejista 6,6% Construção civil 11,4% 

Transportes 1,8% Comunicações 5,0% 

Instituições Financeiras 2,7% Administração pública 11,7% 

Aluguéis 12,9% Outros Serviços 37,9% 

Serviços Industriais de utilidade pública (água e 

esgoto, energia elétrica e gás encanado) 

9,07% 

Fonte: TCE-RJ - Estudos Socioeconômicos dos Municípios 2008 

2.6.2.1 Aspectos Históricos 

A história de Armação dos Búzios encontra-se vinculada à de Cabo Frio, do qual era sede distrital 

até 1997. Mil anos antes dos portugueses chegarem ao Brasil, tribos tamoios e goytacazes já 

habitavam a região de Búzios. A generosidade do litoral com inúmeras enseadas e portos naturais 

permitiu que piratas franceses, ingleses e holandeses desenvolvessem intensa atividade na área. 

Entre 1700 e 1740, iniciou-se na enseada de Búzios, hoje Praia dos Ossos, a exploração da 

pesca de baleias. Por conta dessa atividade, há afirmações de que Búzios se chamava Armações 

das Baleias.  

O núcleo de Armação dos Búzios situa-se em uma península próxima de Cabo Frio, de topografia 

variada, tendo sido seu crescimento fortemente impulsionado pelo turismo nacional e internacional 

e pelas residências de veraneio, principalmente a partir da década de 1960. Em 1995, devido ao 

seu grande crescimento, o então distrito de Armação dos Búzios emancipou-se de Cabo Frio. O 

turismo é hoje a principal atividade econômica do Município. 
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2.6.3 O Município de São Pedro da Aldeia 

São Pedro da Aldeia pertence à Região das Baixadas Litorâneas, que também abrange os 

Municípios de Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, 

Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, Saquarema e Silva 

Jardim. 

Figura 2.6.3.1 

Mapa de São Pedro da Aldeia 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sao_Pedro_da_Aldeia 

O Município tem um único distrito-sede, ocupando uma área total5 de 336,7 km², correspondentes 

a 6,2% da área da Região das Baixadas Litorâneas. Os limites municipais, no sentido horário, são: 

Araruama, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Iguaba Grande. 

O Município de São Pedro da Aldeia teve sua população estimada em 75.8736 habitantes em 

2007, apresentando densidade demográfica de 225 pessoas por km2, a 28ª maior do Estado.  

                                                

5 IBGE/CIDE. 
6 Em 2007 foi realizada pelo IBGE a contagem da população nos municípios com até 170 mil habitantes. A pesquisa visou a fornecer 
dados atualizados para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de forma a reduzir os efeitos das distorções nas 
estimativas municipais provocadas pelo afastamento da data do último recenseamento de 2000. Os municípios que não participaram 
da contagem têm as estimativas da população residente para a mesma data de referência da pesquisa, 1º de abril de 2007. 
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Segundo o IFDM, que enfatiza temas de competência municipal, ponderando igualmente 

emprego/renda, educação e saúde, São Pedro da Aldeia classificou-se em 794º lugar no ranking

nacional e ficou em 28º entre os municípios fluminenses, numa variação de 22 posições no 

ranking estadual entre 2000 e 2005. Dentre seus componentes, o referente à Emprego e Renda 

ficou em 28º lugar, Educação logrou a 46ª posição e Saúde alcançou o 54º posto. 

O PIB a preços básicos de 2006 alcançou R$ 391 milhões, 37ª posição entre os 92 municípios 

fluminenses. Este PIB per capita foi de R$ 4.963,64.  

Considerada a média do Estado como índice 100 (aí excluída a produção de petróleo e gás no 

mar), o PIB de São Pedro da Aldeia alcançou o índice de 34,04, o que representa a 76ª 

colocação.  

Segundo o levantamento realizado pelo TCE-RJ, o PIB local teve as seguintes contribuições, por 

setor da economia: 

Tabela 2.6.3.1 

Agropecuária 1,1% Extração de outros minerais 0,5% 

Indústria de transformação 0,2% Comércio Atacadista 0,5% 

Comércio Varejista 4,0% Construção civil 7,9% 

Transportes 1,7% Comunicações 4,9% 

Instituições Financeiras 1,8% Administração pública 24,6% 

Aluguéis 2,70% Outros Serviços 16,1% 

Serviços Industriais de utilidade pública (água 

e esgoto, energia elétrica e gás encanado) 

9,06%  

Fonte: TCE-RJ-Estudos Socioeconômicos dos Municípios 2008 

2.6.3.1 Aspectos Históricos 

A colonização das terras do atual Município de São Pedro da Aldeia teve início com a catequese 

dos grupos indígenas, realizada pelos missionários da Companhia de Jesus. Em 1617, os jesuítas 

fundaram a Aldeia de São Pedro, construindo uma capela que se tornou o marco da colonização 

dessa área. O desenvolvimento da aldeia determinou sua elevação à categoria de freguesia em 

1795, recebendo a denominação de São Pedro da Aldeia.  



40 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

A localidade manteve essa hierarquia durante um século, em razão da supremacia mantida pela 

cidade de Cabo Frio. A abolição dos escravos, que na maioria dos municípios fluminenses 

prejudicou a economia local, trouxe mudança das atividades agrícolas para a pesca na região de 

São Pedro da Aldeia. Essa adaptação rápida motivou a sua independência político-administrativa. 

Em 1890 a antiga freguesia de São Pedro da Aldeia foi desmembrada de Cabo Frio, como 

Município de Sapiatiba, e elevada à categoria de vila, também Sapiatiba. Após alguns meses, no 

decorrer do ano de 1892, o Município foi extinto e voltou a pertencer a Cabo Frio, recuperando 

sua autonomia, definitivamente, sob o nome de São Pedro da Aldeia, em 1893. A vila somente 

adquiriu jurisdição de cidade em 1929. 

A atual área urbana formou-se a partir da ocupação do centro, bem como da península de Ponta 

Grossa, primitivamente ocupada por pescadores e pequenos agricultores, ali se encontrando 

importante patrimônio histórico arquitetônico, decorrente da primeira fase de sua ocupação.  

Com a criação da Base Naval, em 1961, a estrutura urbana passou a sofrer alterações, com os 

loteamentos de veraneio que, a partir do núcleo habitacional da Base Naval, se multiplicaram ao 

longo da Rodovia RJ-106, em direção à Iguaba Grande. 

2.6.4 O Município de Iguaba Grande 

Iguaba Grande pertence à Região das Baixadas Litorâneas, que também abrange os Municípios 

de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro 

de Abreu, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. 



41 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Figura 2.6.4.1 

Mapa de Iguaba Grande 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Iguaba_Grande 

O Município tem uma área total7 de 48,7 km², correspondentes a 0,9% da área da Região das 

Baixadas Litorâneas. Os limites municipais, no sentido horário, são: São Pedro da Aldeia, Arraial 

do Cabo e Araruama. 

O Município de Iguaba Grande teve sua população estimada em 19.7048 habitantes em 2007, 

apresentando densidade demográfica de 405 pessoas por km2, a 15ª maior do Estado.  

Segundo o IFDM, Iguaba Grande classificou-se em 1.248º lugar no ranking nacional e ficou em 

42º entre os municípios fluminenses, numa variação de 41 posições no ranking estadual entre 

2000 e 2005. Dentre seus componentes, o referente à Emprego e Renda ficou em 44º lugar, 

Educação logrou a 33ª posição e Saúde alcançou o 57º posto. 

O Produto Interno Bruto-PIB a preços básicos de 2006 alcançou R$ 105 milhões, 67ª posição 

entre os 92 municípios fluminenses. Este PIB per capita foi de R$ 5.214,78. 

                                                

7 IBGE/CIDE. 
8 Em 2007 foi realizada pelo IBGE a contagem da população nos municípios com até 170 mil habitantes. A pesquisa visou a fornecer 
dados atualizados para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de forma a reduzir os efeitos das distorções nas 
estimativas municipais provocadas pelo afastamento da data do último recenseamento de 2000. Os municípios que não participaram 
da contagem têm as estimativas da população residente para a mesma data de referência da pesquisa, 1º de abril de 2007. 
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Considerada a média do Estado como índice 100 (aí excluída a produção de petróleo e gás no 

mar), o PIB de Iguaba Grande alcançou o índice de 35,76, o que representa a 71ª colocação. 

Segundo o levantamento realizado pelo TCE-RJ, o PIB local teve as seguintes contribuições, por 

setor da economia: 

Tabela 2.6.4.1 

Agropecuária 0,6% Extração de outros minerais 0,0% 

Indústria de transformação 0,2% Comércio Atacadista 0,3% 

Comércio Varejista 1,9% Construção civil 6,5% 

Transportes 1,2% Comunicações 7,5% 

Instituições Financeiras 0,9% Administração pública 23,6% 

Aluguéis 25,9% Outros Serviços 20,4% 

Serviços Industriais de utilidade pública (água e 

esgoto, energia elétrica e gás encanado) 

11,1%  

Fonte: TCE-RJ-Estudos Socioeconômicos dos Municípios 2008 

2.6.4.1 Aspectos Históricos 

Originário de São Pedro da Aldeia, o Município de Iguaba Grande foi instalado em 1997. A área 

urbana daquele município, com a criação da Base Naval, passou a sofrer alterações, 

principalmente por causa dos loteamentos de veraneio que, a partir do núcleo habitacional da 

Base Naval, se desdobram pela RJ-106, em direção a Iguaba Grande.  

A colonização das terras dos atuais Municípios de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande teve 

início com a catequese dos grupos indígenas realizada pelos missionários da Companhia de 

Jesus. Em 1617, os jesuítas fundaram a Aldeia de São Pedro, construindo uma capela que se 

tornou o marco da colonização dessa área. O desenvolvimento da aldeia determinou sua elevação 

à categoria de freguesia em 1795, recebendo a denominação de São Pedro da Aldeia. Data da 

mesma época a construção da Capela de Nossa Senhora da Conceição, que se tornou padroeira 

de Iguaba Grande. 

A localidade de São Pedro manteve essa hierarquia durante um século, em razão da supremacia 

mantida pela Cidade de Cabo Frio. A abolição dos escravos, que na maioria dos municípios 

fluminenses prejudicou a economia local, trouxe mudança das atividades agrícolas para a pesca. 

Essa rápida adaptação motivou a independência político-administrativa da antiga freguesia de São 
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Pedro da Aldeia, tendo sido desmembrada de Cabo Frio em 1890, como Município de Sapiatiba. 

Durante um período de meses durante o ano de 1892, o Município foi reanexado a Cabo Frio e 

recuperou sua autonomia, por último sob o nome de São Pedro da Aldeia. A vila somente adquiriu 

jurisdição de cidade em 1929. O distrito de Iguaba Grande se tornou município em 1997. 

2.6.5 O Município de Arraial do Cabo 

Arraial do Cabo pertence à Região das Baixadas Litorâneas, que também abrange os Municípios 

de Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba 

Grande, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. 

Figura 2.6.5.1 

Mapa de Arraial do Cabo 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Arraial_do_Cabo

Fundado em 1985, após a emancipação de Cabo Frio, o Município tem uma área total9 de 157,6 

km², correspondentes a 2,9% da área da Região das Baixadas Litorâneas. Os limites municipais, 

no sentido horário, são: Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Oceano 

Atlântico. 

                                                

9 IBGE/CIDE. 
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O Município de Arraial do Cabo teve sua população estimada em 25.24810 habitantes em 2007, 

apresentando densidade demográfica de 160 pessoas por km2, a 37ª maior do Estado.  

Segundo o IFDM, Arraial do Cabo classificou-se em 589º lugar no ranking nacional e ficou em 19º 

entre os municípios fluminenses, numa variação de sete posições no ranking estadual entre 2000 

e 2005. Dentre seus componentes, o referente à Emprego e Renda ficou em 24º lugar, Educação 

logrou a 24ª posição e Saúde alcançou o 56º posto. 

O PIB a preços básicos de 2006 alcançou R$ 162 milhões, 54ª posição entre os 92 municípios 

fluminenses. Este PIB per capita foi de R$ 6.019,37. Considerada a média do Estado como índice 

100 (aí excluída a produção de petróleo e gás no mar), o PIB de Arraial do Cabo alcançou o índice 

de 41,28, o que representa a 50ª colocação. 

Segundo o levantamento realizado pelo TCE-RJ, o PIB local teve as seguintes contribuições, por 

setor da economia: 

Tabela 2.6.5.1 

Agropecuária 0,0% Extração de outros minerais 3,6% 

Indústria de transformação 0,1% Comércio Atacadista 1,5% 

Comércio Varejista 2,9% Construção civil 3,9% 

Transportes 7,8% Comunicações 5,1% 

Instituições Financeiras 2,2% Administração pública 20,3% 

Aluguéis 22,3% Outros Serviços 20,5% 

Serviços Industriais de utilidade pública (água 

e esgoto, energia elétrica e gás encanado) 

9,7%  

Fonte: TCE-RJ-Estudos Socioeconômicos dos Municípios 2008 

O sistema de esgotamento sanitário do Município é operado pela Prefeitura.  

                                                

10 Em 2007 foi realizada pelo IBGE a contagem da população nos municípios com até 170 mil habitantes. A pesquisa visou a fornecer 
dados atualizados para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de forma a reduzir os efeitos das distorções nas 
estimativas municipais provocadas pelo afastamento da data do último recenseamento de 2000. Os municípios que não participaram 
da contagem têm as estimativas da população residente para a mesma data de referência da pesquisa, 1º de abril de 2007. 
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2.6.5.1 Aspectos históricos 

O Município de Arraial do Cabo encontra-se vinculado ao de Cabo Frio, do qual era sede distrital 

até recentemente.  

Na época do descobrimento a região era habitada pelos tamoios. Arraial do Cabo está assentado 

sobre sítios arqueológicos de extrema valia para o estudo da história da região, isto pode ser 

comprovado a partir de restos arqueológicos de diversos sambaquis. 

Embora a colonização e o desenvolvimento da região tenham tomado velocidade com a fundação 

da cidade de Cabo Frio, Arraial do Cabo viveu durante muito tempo isolado. Não havia acesso a 

outros povoados. Era pela praia que os moradores iam e vinham, a pé ou a cavalo, para trovar, 

vender e comprar mercadorias. Durante séculos, a cidade seguiu sua vocação natural como vila 

de pescadores. 

Foi na primeira metade do século XX, em 1943, com a implantação da Companhia Nacional de 

Álcalis, que a economia local foi impulsionada. A fábrica produzia barrilha, matéria-prima para 

fabricação de vidros. A oferta de emprego aumentou. A mão-de-obra qualificada da unidade da 

Álcalis no Rio Grande do Norte foi trazida para a cidade e as ofertas de empregos acabaram 

trazendo trabalhadores de outras regiões. Isso contribuiu para a consolidação e para o 

crescimento da cidade. 

Após a falência da Companhia Nacional de Álcalis, atualmente o turismo é a principal atividade 

econômica de Arraial do Cabo, que se emancipou de Cabo Frio em 1985. 

3. Indicadores Sociais 

3.1 Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa que engloba três 

dimensões: riqueza (renda familiar per capta média), educação (número médio de anos de estudo 
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e taxa de analfabetismo) e esperança média de vida (longevidade). É uma maneira padronizada 

de avaliação e medida do bem-estar de uma população. O índice foi desenvolvido em 1990 pelo 

economista paquistanês Mahbub ul Haq, e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento no seu relatório anual. 

O IDH foi originalmente concebido para classificar países e após algumas adaptações 

metodológicas foi criado o IDH-M, que mede o desenvolvimento urbano por unidades geográficas 

menores, a exemplo dos municípios. Tanto o IDH quanto o IDH-M variam, entre 0 e 1, 

classificando as unidades geográficas em três níveis de desenvolvimento humano: baixo 

desenvolvimento humano (até 0,5), médio desenvolvimento humano (entre 0,5 e 0,8) e alto 

desenvolvimento humanos (acima de 0,8). 

Tabela 3.1.1 

Ranking Estadual dos Municípios integrantes da Concessão 

Posição Município IDH-M - 2000 IDH-M - 1991

11º Iguaba Grande 0,796 0,708 

12º Cabo Frio 0,792 0,716 

14º Armação dos Búzios 0,791 0,691 

16º Arraial do Cabo 0,790 0,723 

28º São Pedro da Aldeia 0,780 0,695 

Fonte: http://www.pnud.org.br/atlas/ranking 

Na tabela 3.1.1 a seguir são apresentados os dados gerais que posicionaram os municípios no 

ranking. Para referência, são apresentados também os dados de Niterói, posicionado em 1º lugar 

no Estado do Rio de Janeiro e São Caetano do Sul, posicionado em 1º em lugar no Estado de 

São Paulo. 

Tabela 3.1.2 

Dados Gerais 

Item 
Iguaba 

Grande 
Cabo Frio 

Armação dos 

Búzios 

Arraial do 

Cabo 

São Pedro da 

Aldeia 
Niterói/RJ 

São 

Caetano do 

Sul/SP 

Esperança de 

vida ao 

nascer 

76,6 anos 76,4 anos 73,2 anos 73,1 anos 76,4 anos 73,4 anos 78,1 anos 

Taxa de 

alfabetização 

de adultos 

88% 88,1% 87,8% 91,2% 87,6% 96,4% 97,0% 
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PIB per capta 

(2005) 
R$ 5.479,97 R$ 8.199,35 R$ 11.693,45 R$ 8.281,93 R$ 4.929,13 R$ 14.629,89 

R$ 

70.367,00 

IDH-M (2000) 0,791 0,792 0,796 0,790 0,780 0,886 0,919 

Posição 11º no 

estado e 

656º no País 

12º no 

estado e 

759º no País 

14º no estado e 

791º no País 

16º no 

estado e 

806º no País 

28º no estado e 

1065º no País 

1º no estado e 

3º no País 

1º no estado 

e 1º no País 

Fonte - Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - CIDE  

3.2 Índice de Qualidade dos Municípios - IQM 

Criado e publicado em 1998 pela Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - 

CIDE, o IQM é usado para avaliar as condições do município de atrair investimentos e multiplicar 

os benefícios advindos. O IQM é formado por sete grupos de indicadores que abordam aspectos 

das condições consideradas necessárias ao eventual investimento: 

� Centralidade e vantagem locacional: representa a capacidade do município para 

estabelecer vínculos com os mercados vizinhos; 

� Qualificação de mão-de-obra: padrão de formação educacional da população, tendo 

como parâmetros a especialização e profissionalização; 

� Riqueza e potencial de consumo: riqueza existente no município, representada pela sua 

produção e pelo nível de rendimento de seus habitantes; 

� Facilidade para os negócios: facilidades existentes para a operação das empresas e de 

seus funcionários; 

� Infraestrutura para grandes empreendimentos: presença de condições favoráveis à 

implantação e operação de empresas de grande porte;

� Dinamismo da economia local: existência de alguns serviços especializados e nível de 

suas atividades; e 

� Cidadania: condições de atendimento às necessidades básicas da população do 

município (saúde, educação, segurança, justiça e lazer). 
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Os Municípios das Baixadas Litorâneas fazem parte da mais nova região que se estrutura e 

consolida no Estado - a Região do Petróleo e Gás. Os municípios dessa região, que já vinham 

apresentando mudanças na sua dinâmica territorial com o incremento das atividades imobiliárias e 

do turismo, refletindo-se no crescimento do setor terciário, vivem agora novo impacto, desta vez 

em decorrência da influência de Macaé, o novo pólo, que passa a organizar até porções da 

Região Serrana, retirando de Nova Friburgo parte de sua área de influência.  

A região vem apresentando expressivo crescimento imobiliário, em face da chegada de 

moradores de Macaé em busca de local mais tranquilo e aprazível para viver. É evidente a 

importância da rodovia que liga Macaé ao litoral, permitindo o deslocamento diário ou semanal 

entre a serra e o litoral.  

Essa nova região tem grandes problemas a enfrentar, dado que seu crescimento se deu em 

tempo curto, sem o devido e necessário planejamento urbano e territorial. O grande desafio das 

administrações municipais da região tem sido prover uma estrutura de bens e serviços públicos 

capaz de receber um aporte tão grande e quase instantâneo de pessoas físicas e jurídicas. Neste 

sentido, o fenômeno tem discriminado duas realidades municipais antagônicas. Há aqueles que 

recebem recursos de royalties e ICMS não desprezíveis, quando comparados aos respectivos 

orçamentos, mas que pouco contribuem, ainda que indiretamente, para a produção de petróleo. A 

situação destes é bastante confortável, pois gozam dos benefícios da extração sem sofrer as 

consequências de pressões geradas a partir de demandas adicionais por serviços públicos. Como 

principais exemplos, podem ser citados os Municípios de Carapebus, Casimiro de Abreu, Cabo 

Frio e Armação dos Búzios. 

A tabela 3.2.1 a seguir apresenta a classificação dos municípios de acordo com o IQM, em dois 

momentos distintos: a primeira classificação deu-se no momento da criação do IQM, em 1998. A 

segunda, em 2005, à época de sua atualização, quando se pode constatar a evolução dos 

resultados dos municípios litorâneos na escala de classificação, como já mencionado 

anteriormente, em função da influência do pólo gás-químico (Macaé).  
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Tabela 3.2.1 

Classificação dos Municípios no Índice de Qualidade dos Municípios - IQM 

Estado do Rio de Janeiro - 1998-2005 

Municípios 
1998 2005

Valor Classificação Valor Classificação

Rio de Janeiro 1 1 1 1 

Niterói 0,7090 2 0,8129 2 

Cabo Frio 0,3919 11 0,4308 13 

Armação dos Búzios 0,2402 40 0,3818 18 

Iguaba Grande 0,2285 47 0,3150 32 

São Pedro da Aldeia 0,1837 63 0,3060 33 

Arraial do Cabo 0,1774 67 0,2444 45 

Fonte - Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - CIDE  

4. Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário (item 1.4.5. do TR) 

4.1 Situação Atual dos Sistemas de Produção e de Distribuição de 

Água 

4.1.1 Visitas Técnicas  

No presente subitem serão apresentadas as informações, observações e dados relevantes 

obtidos pela equipe da FGV durante as visitas técnicas realizadas nos dias 05 e 06 de abril de 

2009, às instalações e às obras e serviços dos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário da Concessionária Prolagos, nos Municípios de Cabo Frio, São Pedro da 

Aldeia, Armação dos Búzios e Iguaba Grande, bem como ao sistema de abastecimento de água 

do Município de Arraial do Cabo. 
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4.1.1.1 Descrição Sumária do Sistema Existente 

O manancial do principal sistema produtor de água para abastecimento da área de concessão da 

Prolagos é a represa de Juturnaíba, formada pela barragem construída no Rio São João, em 

trecho a jusante da confluência dos rios Bacaxá e Capivari.  

À margem direita desta represa, cerca de 7 km a montante do local do barramento, situa-se a ETA 

Prolagos (mais comumente denominada ETA Juturnaíba) que possui duas unidades produtoras 

agregadas, a antiga ETA da Companhia Álcalis (ETA I) e a nova ETA, de maior capacidade (ETA 

II), inaugurada em dezembro de 2003. A capacidade nominal destas ETAs é de 1.200 l/s (ETA I = 

300 l/s e ETA II = 900 l/s). 

A água produzida na ETA Juturnaíba (ETA I E ETA II) é recalcada para o reservatório do morro da 

Crista (reservatório de transição recalque/gravidade), e deste segue através de duas adutoras de 

grande diâmetro, sendo uma delas a antiga adutora da Companhia Álcalis ou Bacaxá (que opera 

desde 1958 e foi recuperada recentemente, mediante revestimento interno), e a outra a chamada 

adutora Principal, construída pela Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro - 

CEDAE, e complementada com um longo trecho inicial de Ø700mm, em 1998, pela Prolagos. 

Devido à grande extensão do sistema adutor, em percurso de pouca variação altimétrica, foram 

feitas inserções de boosters ao longo das linhas. 

Os boosters foram implantados no sistema principal de adução, no sistema subadutor de Armação 

dos Búzios e no sistema subadutor de Arraial do Cabo. No sistema principal de adução (linhas 

Bacaxá e principal, antes mencionadas) há os boosters Carijojó, Sergeira e Campo Redondo 

(sendo que este último não tem sido utilizado desde que a adutora Bacaxá foi revestida, com 

aumento de sua capacidade hidráulica).  

Na subadutora de Búzios, que percorre a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e Estrada da Rasa 

(RJ-102), existem os boosters Botafogo e Praia Rasa, de construção mais recente (ano 2002); na 

linha mais antiga de abastecimento de Búzios, que percorre a estrada Cabo Frio-Búzios, há o 

booster Tangará. Na subadutora de Arraial do Cabo há o booster denominado Guarani, que foi 

reformado e modificado em 2002. Além deste último, existia a EE Arraial do Cabo, nas 

dependências da Companhia Álcalis, construída com o fim específico de permitir o bombeamento, 
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para o reservatório Boa Vista, que abastece a zona central daquela cidade, da água aduzida pela 

adutora Bacaxá (esta EE encontra-se desativada e não existem planos de reativá-la). 

A Cidade de Cabo Frio é abastecida através de linhas tronco que partem do reservatório do 

Vinhateiro, ao qual se destinam as adutoras Bacaxá e Principal, mencionadas anteriormente.  

O sistema de São Pedro da Aldeia é também abastecido a partir do Vinhateiro, além de ser 

alimentado por duas linhas subadutoras, denominadas Flexeira e SP-1, ambas derivadas das 

mencionadas adutoras Bacaxá e Principal.  

lguaba Grande é atualmente abastecida pelo sistema Juturnaíba, mediante o recente início de 

operação (nov/2007) da subadutora Iguaba. Até então, era abastecida com água tratada pela 

Concessionária Águas de Juturnaíba, por meio de um contrato de compra por atacado, firmado 

com a Prolagos.   

Existe, ainda, um sistema independente de produção e distribuição, de menor porte, que atende 

ao Distrito de Tamoios, no Município de Cabo Frio. Trata-se do chamado sistema Tamoios-

Unamar, que é abastecido por uma ETA compacta que capta água doce, originada em recarga 

pluvial, que escoa sub superficialmente do lençol lenticular, aflorando em uma pequena lagoa 

artificial (oriunda de escavação para extração de areia), em cuja margem se encontra a ETA.  

4.2 Caracterização das Unidades do Sistema Atual de Produção de 

Água Potável 

4.2.1 Sistemas Produtores 

4.2.1.1 Sistema Produtor Juturnaíba 

MANANCIAL - REPRESA DE JUTURNAÍBA 

O manancial do principal sistema produtor de água para o abastecimento da área de concessão 

da Prolagos (Municípios de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e 

São Pedro da Aldeia) é a represa de Juturnaíba. Esta é formada pela barragem construída no Rio 
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São João, em trecho a jusante da confluência dos rios Bacaxá e Capivari, em 1980, pelo extinto 

DNOS, com o objetivo de acumular maior volume de água para abastecimento público urbano, 

controlar as cheias na baixada do Rio São João, assegurar água para irrigação de 31.800 ha de 

terras agrícolas na baixada selecionada pelo Pró-alcool e para outros diferentes cultivos.  

O manancial possui condições de atender demandas atuais e futuras previstas para o sistema de 

abastecimento de água, que contempla os municípios atendidos pela Concessionária Prolagos. 

A área de drenagem na seção onde se localiza a represa Juturnaíba é de 1360 km2 (62% do total 

da bacia). Quando cheia, o nível da água no extravasor da barragem atinge a cota 8,4 msnm11. 

Nesta situação, a superfície da represa atinge 43 km2, perímetro de 85 km, comprimento máximo 

de 15 km e largura máxima de 4 km. A profundidade máxima atinge 8 m, enquanto que a média é 

de 2,30 m. O volume máximo de acumulação é 106 milhões de m3, com tempo de residência da 

água (detenção hidráulica) estimado em 38 dias. 

As águas da represa são escoadas através de oito comportas instaladas na barragem. A 

quantidade de água liberada rio abaixo é variável, dependendo do volume acumulado na represa, 

pois o abastecimento de água das cidades da Região dos Lagos tem prioridade, nos meses em 

que a pluviosidade fica abaixo da média anual. 

Figura 4.2.1.1.1 

Visão aérea da represa de Juturnaíba 

                                                

11 Nível médio do mar (por vezes abreviado para nível do mar) é a altitude média da superfície do mar medida em relação a uma 
superfície terrestre de referência. O nível médio do mar é por sua vez utilizado como ponto de referência a partir do qual são medidas 
as altitudes dos acidentes topográficos e marcadas as curvas de nível e as altitudes nos mapas e plantas. Um conceito relacionado é o 
de zero hidrográfico, em geral utilizado em hidrografia costeira e na medição de profundidades de portos e barras. Na maior parte dos 
casos o zero hidrográfico é feito coincidir com o nível médio do mar ou tem com ele uma relação simples e constante. 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE JUTURNAÍBA (ETA I E ETA II) 

À margem direita da represa de Juturnaíba, cerca de 7 km a montante do local do barramento, 

situa-se a ETA Prolagos (mais comumente denominada ETA Juturnaíba). Esta estação é 

composta de unidades produtoras agregadas, a antiga ETA da Companhia Álcalis (ETA I) e a 

nova ETA, de maior capacidade (ETA II), inaugurada em dezembro de 2003, ambas com 

processo do tipo convencional englobando coagulação/mistura rápida, floculação, decantação e 

filtração. Na ETA I, de construção mais antiga, as etapas de mistura rápida, floculação e 

decantação, estão integradas em uma mesma unidade que funciona pelo processo do contato de 

sólidos na modalidade Accelator. Esta unidade se encontra em bom estado e sofreu uma 

restauração após a concessão. 

O conjunto tem capacidade instalada para produzir 1.200 l/s (900 l/s da unidade nova e 300 l/s da 

unidade antiga) e vem operando normalmente com cerca de 950 l/s desde meados de 

fevereiro/2008, sendo que operou com vazões bem próximas à nominal durante a temporada 

2007/2008 (média de 1,08 m3/s, ou 90% da capacidade nominal, de 26/12/07 a 09/02/08), 

mormente nos períodos de réveillon e carnaval (produção diária máxima 1,16 m3/s, ou 97% da 

capacidade nominal, em 02/01/08). 

Na tabela abaixo, estão discriminados os tipos e o número de unidades de tratamento existentes 

em cada ETA. 

Tabela 4.2.1.1.1 

ETA Juturnaíba - Características das Unidades de Tratamento 

Discriminação ETA I ETA II

Accelator (mistura rápida, floculação e decantação) 2 - 

Floculadores mecanizados. - 3 

Decantadores acelerados com módulos tubulares. - 3 

Filtros de taxa declinante de camada dupla. 6 6 

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos.

Completando o processo de tratamento há uma etapa de pré-oxidação e desinfecção final com 

cloro líquido / gás, aplicando-se sulfato de alumínio como coagulante e ainda cal hidratada em 

suspensão para ajuste do pH de floculação e correção final do pH da água tratada.  
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A água bruta é proveniente do lago do reservatório de Juturnaíba construído em 1979, de onde, 

por intermédio das instalações do sistema de captação, pode ser enviada ao tratamento a vazão 

de até 1200 l/s, a ser repartida entre as duas ETAs, da forma apresentada na tabela abaixo. 

Tabela 4.2.1.1.2 

Capacidade dos Módulos de Tratamento nas ETAs 

Módulos de tratamento ETA  II ETA I

Coagulação / Mistura Rápida  1200 l/s - 

Água coagulada 900 l/s 300l/s 

Decantação 900l/s 300l/s 

Filtração 600l/s 600 l/s 

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos.

A vazão de tratamento é monitorada por um medidor eletromagnético posicionado na câmara de 

chegada da ETA II, seguindo-se imediatamente a dispersão do coagulante por intermédio da 

turbulência gerada na saída (queda) do vertedor do tipo labirinto instalado na descarga da câmara 

de mistura rápida.   

A partir deste ponto, a água bruta, através do canal de água coagulada da ETA II, alimenta os três 

floculadores desta ETA com a vazão de até 900 l/s; a vazão restante, de até 300 l/s, é direcionada 

através de uma linha de desvio de 400 mm de diâmetro para alimentação dos dois Accelators da 

ETA I. Nesta unidade, a água decantada é enviada a seis filtros. 

Os seis filtros da ETA I são de tipo rápido, por gravidade, de fluxo descendente de camada dupla 

(areia e antracito), dispostos num arranjo em linha de modo a permitir que a alimentação das seis 

unidades seja feita através de um único canal de água decantada. Este canal recebe também uma 

parcela de até 300 l/s de água proveniente dos decantadores da ETA II. 

Os três floculadores da ETA II são do tipo mecanizado, alimentados pelo canal de água bruta 

coagulada e contam com agitadores verticais do tipo turbina, com acionamento de velocidade 

variável por inversor de frequência, para permitir o ajuste de gradientes velocidades em valores 

distintos e decrescentes nas três câmaras, dispostas em série ao longo de cada floculador. Trata-

se de um procedimento operacional que objetiva a boa formação de flocos e a prevenção de sua 

quebra. 
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Os três floculadores e os três decantadores (estes do tipo acelerado com módulos tubulares) da 

ETA II estão dispostos em três fileiras paralelas, havendo uma cortina de distribuição para 

alimentação dos decantadores, com passagens (furos) uniformemente distribuídas para 

equalização da vazão no sentido da largura e da profundidade de cada tanque.  

Através de um canal comum é feita a alimentação dos seis filtros da ETA II com até 600 l/s de 

água decantada, ou seja, operam na capacidade nominal de projeto. Os filtros são do tipo rápido 

de fluxo descendente de camada dupla (areia e antracito), funcionam no regime de taxa constante 

e são autolaváveis; ou seja, a água para a retrolavagem do filtro fora de serviço é fornecida pelos 

outros filtros que permanecem em funcionamento. Além da retrolavagem, os filtros são dotados de 

um sistema de lavagem superficial auxiliar. 

Com esta concepção, os tubos de saída dos filtros da ETA II estão conectados a uma linha 

comum de 900 mm que recebe e conduz toda água filtrada a uma caixa de controle onde a soleira 

do vertedor de saída fica posicionada em cota capaz de prover a carga hidráulica necessária para 

a retrolavagem da camada filtrante do filtro mais sujo, em processo de limpeza.  

Antes da caixa de controle, há uma derivação para desvio de parte da água filtrada para o controle 

da vazão de retrolavagem. Tal controle é feito pelo operador através da fixação, no Sistema de 

Supervisão e Controle (SSC), do ponto de ajuste da taxa de lavagem, em valor adequado, para 

que a retrolavagem seja efetiva e não acarrete perda de material da camada filtrante. 

Os seis filtros da ETA I são também do tipo rápido de fluxo descendente, com operação em 

regime de taxa declinante, por intermédio de uma caixa de controle na saída de cada filtro. A 

lavagem destes filtros é feita com ar e água: o ar oriundo de uma casa de compressores e a água 

proveniente de um reservatório elevado. 

As águas de lavagem das ETAs são equalizadas e pré-clarificadas no tanque de equalização com 

capacidade de 470 m³. O retorno dessas águas ao Sistema de Tratamento é feito, através de uma 

elevatória, para o início do processo na estrutura de entrada da ETA l-Accelators. O lodo 

proveniente das ETAs é encaminhado ao tanque de homogeneização que serve como pulmão do 

sistema de adensamento e desidratação de lodo. Após ser adensado, desidratado e secado o 

lodo é encaminhado para o destino fora da área da ETA Juturnaíba. 
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Em relação aos produtos químicos utilizados nesta estação de tratamento, o coagulante é o 

sulfato de alumínio líquido e para correção do pH usa-se cal hidratada. A desinfecção é realizada 

com cloro gasoso. Em 2009 incluiu-se na relação de produtos químicos o ácido fluorsilícico para 

fluoretação da água, processo que visa proporcionar redução da cárie dentária dos que se utilizam 

da água tratada. 

A ETA dispõe de elevatória de água tratada localizada próxima à unidade antiga, composta por 

seis conjuntos de moto-bomba com quatro em funcionamento e dois na reserva. Cada conjunto 

tem capacidade de bombear 300 l/s e AMT (altura manométrica) de 92 mca (metro de coluna de 

água) 

A elevatória bombeia água tratada para o reservatório morro da Crista através das adutoras de 

600 mm e 700 mm de diâmetro de ferro fundido. 

Figura 4.2.1.1.2 

Estação de Tratamento de Juturnaíba 
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4.2.1.2 Sistema Produtor Tamoios  

MANANCIAL 

A ETA compacta do chamado sistema Tamoios - Unamar, capta água doce originada em recarga 

pluvial, que escoa sub superficialmente do lençol lenticular, aflorando em uma pequena lagoa 

artificial (oriunda de escavação para extração de areia), em cuja margem se encontra a ETA.  

Figura 4.2.1.2.1 

Lagoa de Captação e Entorno 

A área da lagoa é da ordem de 59 hectares e sua profundidade média é estimada em torno de 2,0 

metros, resultando volume estimado em 1,2 milhões de m³.  

Estima-se que a capacidade de produção do manancial coincida com a vazão que vem sendo 

retirada há 10 anos: 100 m³/h. A Prolagos contratou recentemente estudo para avaliação da 

capacidade hidrogeológica da região de Tamoios. O estado atual de conhecimento do lençol 

freático aflorante em Unamar não é suficiente para permitir uma estimativa mais acurada da 

capacidade do manancial. 

Este manancial sofre grande variação na qualidade da água bruta, atribuída ao crescimento da 

área urbanizada e aumento da população residente ao redor da lagoa, sendo que não existe rede 

de esgoto nestes bairros. Aparentemente sua utilização está chegando à saturação.  
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE TAMOIOS 

A ETA Tamoios é do tipo compacta, patenteada pela CFA (Modelo ICMT), com capacidade 

nominal para tratamento de 150 m³/h (42 l/s). O processo de tratamento é convencional, com uma 

cadeia do processo assim constituída: um floculador mecânico com misturadores lentos de 

paletas verticais, um decantador com módulos tubulares e quatro filtros operados em paralelo. Os 

filtros são do tipo rápido de fluxo descendente, de camada dupla (areia e antracito), funcionam no 

regime de taxa declinante e são autolaváveis. A ETA possui dois reservatórios, um com 

capacidade de 150 m³ no tipo elevado e outro de 100 m³ no tipo enterrado 

Figuras 4.2.1.2.2

ETA Tamoios

              

Em relação aos produtos químicos utilizados nesta estação de tratamento, o coagulante é o 

sulfato de alumínio granulado ou em pó e para correção do pH usa-se a cal hidratada. A 

desinfecção é realizada com cloro gás/líquido. 

A ETA Tamoios gera dois tipos distintos de despejos: as águas de lavagem dos filtros e o lodo de 

fundo removido dos decantadores, que se acumula sob os módulos tubulares. A ETA conta com 

um conjunto de dois leitos de secagem, sendo que um deles foi reformado recentemente, com 

troca das tubulações e do leito drenante.   

4.2.1.3 Sistema Adutor e Subadutoras 

O sistema de adução da Prolagos tem os seguintes componentes principais: 
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ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 

Constituída por duas linhas paralelas com 2.550 m de comprimento cada, interliga a ETA 

Juturnaíba ao reservatório do morro da Crista. 

Uma delas (FºFº Ø 600 mm) é o primeiro tramo da linha Bacaxá (antiga adutora da Companhia 

Álcalis) e a outra é de FºD Ø 700 mm. Neste trecho, as duas linhas funcionam como uma só 

adutora; ou seja, as bombas da EEAT, situada na ETA, recalcam num barrilete de onde se 

originam as duas linhas. Existem, a montante e jusante, válvulas que permitem isolar cada linha, 

se necessário, para manutenção. 

ADUTORA BACAXÁ 

Tem início no reservatório do morro da Crista, percorre cerca de 46.000 metros até seu ponto final 

no reservatório particular da Companhia Álcalis, no Município de Arraial do Cabo (proprietária 

original da adutora, depois adquirida pela Prolagos). Esta adutora passa por dois boosters em 

seu percurso, denominados Carijojó e Sergeira, que repressurizam a linha para garantir o 

transporte das vazões requeridas até os pontos de consumo nos cinco municípios da concessão.  

Esta adutora que é a mais antiga no sistema (construída em 1958) tem seu percurso virtualmente 

paralelo, desde o reservatório do morro da Crista até o reservatório do Vinhateiro, com a chamada 

adutora principal, de construção bem mais recente (em 1998). O sistema de adução está 

concebido para que as adutoras Bacaxá e principal atuem separadamente ou solidariamente; 

porém, com pressões normalmente diferentes entre si. 

A linha Bacaxá divide-se em cinco trechos, de montante para jusante:  

� Primeiro trecho - do Morro da Crista até o booster Carijojó: FºFº Ø 600mm - 7.150 m;  

� Segundo trecho - do Carijojó até o booster Sergeira: FºFº Ø 600mm - 11.450 m;  

� Terceiro trecho - booster do Sergeira até o ponto de derivação da subadutora de Iguaba 

(à altura em que a adutora cruza com a Estrada da Cruz, no bairro “Rua do Fogo”): FºFº 

Ø 600mm - 3.320 m + FºFº Ø 500mm nos últimos 180 m deste trecho; 

� Quarto trecho - da derivação para Iguaba até a derivação para conectar-se à Estação de 

Manobras do Vinhateiro: FºFº Ø 500mm 10.700 m; e 
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� Quinto trecho - da derivação para a estação de manobras do Vinhateiro até a estação 

de manobras do Arraial: FºFº Ø 500mm 13.000 m. O trecho final da linha, de 200 m, 

destina-se exclusivamente a alcançar o reservatório da Companhia Álcalis, em terreno 

de propriedade daquela empresa. 

A adutora Bacaxá, além de alimentar a estação de manobra do Vinhateiro, que é o pulmão 

principal do abastecimento de Cabo Frio, alimenta diretamente (mediante derivação a montante 

do Vinhateiro) a subadutora de Iguaba. A continuação da linha Bacaxá para jusante da estação de 

manobra do Vinhateiro é o tronco principal de abastecimento dos bairros Braga e Foguete, em 

Cabo Frio. 

ADUTORA PRINCIPAL 

É uma linha de construção mais recente e que tem seu desenvolvimento praticamente paralelo à 

linha Bacaxá. Tem início no reservatório do morro da Crista e percorre cerca de 25.600 metros até 

seu ponto final na estação de manobra do Vinhateiro, situado no Município de São Pedro da 

Aldeia, quase no limite com Cabo Frio. Esta adutora, em seu percurso, passa pelos mesmos dois 

boosters já mencionados, Carijojó e Sergeira, que repressurizam a linha para garantir o transporte 

das vazões requeridas até os pontos de entrega à distribuição: Búzios (através da subadutora 

Búzios, descrita adiante) e Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo (através de linhas mistas - de 

subadução em conjunto com distribuição - a partir da estação de manobra do Vinhateiro).  

A linha principal após o morro da Crista divide-se em cinco trechos de montante para jusante:  

� Primeiro trecho - do morro da Crista até o booster Carijojó: Ferro Dúctil (FºD Ø 700mm - 

7.150 m;  

� Segundo trecho - do booster Carijojó até o booster Sergeira: FºD Ø 700mm - 7.186 m, 

em série com 2x FºD Ø 500mm -  tubulações estas em paralelo, com 4.264 m cada uma;  

� Terceiro trecho - do booster Sergeira até o ponto de derivação da subadutora de São 

Pedro da Aldeia (na Rua do Fogo, pouco antes da adutora cruzar com a rodovia RJ-

106): 2x FºD Ø 500mm - 7.274 m cada; 

� Quarto trecho - da derivação para São Pedro até a derivação da subadutora de Búzios 

(imediatamente após a adutora cruzar com a rodovia RJ-106, ficando a estação de 
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manobras na lateral da rodovia, junto ao muro do quartel da Marinha): 2x FºD Ø 500mm 

- 694 m cada; e 

� Quinto trecho - da derivação para Búzios até a estação de manobras do Vinhateiro: 2x 

FºD Ø500mm - 6.220 m cada.  

As tubulações paralelas que compõem a adutora principal, de um certo ponto (a montante do 

booster Sergeira) até o reservatório do Vinhateiro, são denominadas principal direita e principal 

esquerda (apesar de que se cruzam, à altura da Estrada da Cruz, invertendo fisicamente as 

posições, mas não trocando de nomes).  

A adutora principal, além de alimentar a estação de manobra do Vinhateiro, que é o pulmão 

principal do abastecimento de Cabo Frio, alimenta diretamente (mediante derivação a montante 

do Vinhateiro) a subadutora de Búzios, que é a principal fonte de abastecimento daquele 

Município. 

SUBADUTORA IGUABA 

Deriva da adutora Bacaxá à altura do cruzamento desta com a Estrada da Cruz, continuação da 

Rua do Fogo, Município de São Pedro da Aldeia. O barrilete da estação de manobra conecta a 

subadutora tanto à linha Bacaxá quanto à linha principal direita, porém esta última só é utilizada 

em situações excepcionais.  

A subadutora percorre inicialmente a Estrada da Cruz, por uns 500 metros, entrando então por 

uma estrada de interligação, por mais 500 metros, chegando assim até a Estrada da Flexeira, 

onde percorre cerca de 5,7 km em zona rural, segue pela Estrada de Sapeatiba por mais 1,2 km 

até seu final, já em área francamente urbana (neste trecho a subadutora cruza com a Via Lagos) e 

entra na Cidade de Iguaba Grande pela Estrada da Capivara, onde tem suas primeiras conexões 

com redes de distribuição; ou seja, onde deixa de ter o caráter de subadutora, passando a ser o 

grande tronco macrodistribuidor do sistema de Iguaba. 

Esta subadutora não possui boosters, pois a pressão recebida da linha Bacaxá é suficiente para 

veicular às vazões requeridas. Em determinado ponto de seu percurso, pouco a jusante da 

travessia da Via Lagos, existe uma válvula Bermad para controle de pressão e vazão. 
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A subadutora Iguaba, para efeitos de operação, não requer caracterização em trechos. A rigor, 

não exige nenhum tipo de rotina, manobra ou controle operacional. 

Para efeito de descrição, esta adução foi dividida em três trechos de montante para jusante:  

� Primeiro trecho - da estação de manobra (ponto inicial) até o local da válvula Bermad, 

logo após a travessia em pontilhão sob a Via Lagos, Ferro Dúctil FºD Ø 400 mm - 7.600 

m;  

� Segundo trecho - da válvula Bermad até a confluência da Estrada da Capivara com a 

Rua Nossa Senhora das Dores FºD Ø 300 mm - 1.300 m; e 

� Terceiro trecho - do encontro da Estrada da Capivara até o final da linha Ø 300 mm, na 

Estrada do Arrastão 2.200 m (embora neste trecho, como dito anteriormente, esta linha 

é de fato uma macrodistribuidora, não uma subadutora). 

A subadutora Iguaba é a única fonte de alimentação ao sistema de distribuição de água deste 

Município. Em caso de parada da linha para manutenção, como plano de contingência, a FGV

sugere que a Concessionária negocie com a Águas de Juturnaíba a possibilidade de dispor do 

seu sistema produtor, como originalmente era realizado, evitando assim que o Município fique 

desabastecido.  

SUBADUTORA SÃO PEDRO DA ALDEIA 

Deriva da adutora Bacaxá na Rua do Fogo, pouco antes da adutora cruzar com a rodovia RJ-106, 

no Município de São Pedro da Aldeia. O barrilete da estação de manobra conecta a subadutora 

tanto à linha Bacaxá quanto à linha principal direita, porém esta última só é utilizada em situações 

excepcionais.  

A subadutora, em FºFº Ø 500 mm, tem início pela Rua do Fogo, onde fica situada a estação de 

manobra. Após cruzar a RJ-106 junto ao Posto Estrela, deflete à esquerda e toma pela rua que 

fica por trás da escola mantida pela Marinha, continuando pela Rua José Antonio Alves (avenida 

marginal à Lagoa de Araruama, em frente ao quartel da Marinha) e Rua Teixeira Brandão (estas 

duas ruas coincidem com a rodovia RJ-140, neste trecho); segue então pela Rua 12 de Outubro, 

onde logo no início, tem uma derivação (em material e diâmetro não cadastrados) que cruza a 

rodovia e constitui a principal alimentação das regiões central e peninsular de São Pedro da 
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Aldeia. Até este ponto, a subadutora tem 2.375 m de extensão (segundo cadastro disponibilizado 

pela Prolagos). 

A subadutora, ainda em FºFº Ø 500mm, segue pela Rua 12 de Outubro até o bairro Fluminense, 

trecho com 854 m de extensão. Existiu, neste ponto final, uma interligação com a adutora Bacaxá, 

com registro normalmente fechado, para situações de emergência; posteriormente, o registro foi 

retirado e a tubulação capeada. 

A subadutora, em seu percurso, tem diversos pontos de conexão a redes distribuidoras, assim 

sendo, funciona mais como um grande tronco macrodistribuidor do que como uma subadutora. 

O ramal subadutor em derivação, que é o principal alimentador do Centro da Cidade, começa seu 

trajeto pela Rua do Canal, em FoFo Ø 300mm, cruza logo em seguida a Rua Dr. Antonio Alves, 

local onde se conecta à rede de distribuição primária de Ø 300mm e segue pela margem 

esquerda do canal por aproximadamente 350 m, deflete então à direita e cruza o canal, tomando 

pela Rua Francisco Romão e Av. Lions Club. No ponto onde a avenida muda de nome, passando 

a chamar-se Rua Francisco S. Silva, o diâmetro muda para DEFoFo Ø 400mm. A extensão desde 

a derivação até este ponto é de 970 m, aproximadamente em Ø 300 mm.   

O trecho em Ø 400 mm (Rua Francisco S. Silva) tem cerca de 360 m pois vai apenas até chegar 

ao cruzamento com a Rua Tardino Campos / Rua da Praia do Mossoró (local onde pela segunda 

vez este ramal subadutor se conecta à rede de distribuição primária DEFoFo Ø 300mm. A partir 

daí, segue pela Rua da Praia do Mossoró, em DEFoFo Ø300 mm, até chegar ao reservatório do 

Mossoró. Este trecho final tem cerca de 560 m. 

A extensão total é de 1.890 m, sendo 360 em Ø 400 mm e 1.530 em Ø 300 mm. Este trecho é um 

misto de subadutora e tronco macrodistribuidor, uma vez que se conecta à rede em apenas dois 

pontos, antes de chegar ao reservatório, seu destino final. 

A subadutora São Pedro, a rigor, não exige nenhum tipo de rotina, manobra ou controle 

operacional.  

Em resumo, a subadutora pode ser dividida em cinco trechos de montante para jusante: 
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� Primeiro trecho - da estação de manobra (ponto inicial) até o ponto de derivação para 

alimentação do centro de São Pedro e região peninsular: FºFº Ø 500mm - 2.375 m;  

� Segundo trecho - após a mencionada derivação, no percurso da subadutora pela Rua 

12 de Outubro até o bairro Fluminense: FºFº Ø 500mm - 854 m;  

� Terceiro trecho - trecho em derivação, saindo do mesmo ponto que o segundo trecho, 

porém cruzando a rodovia e penetrando na zona central de São Pedro, até o final da 

Avenida Lions Club: DEFoFo Ø 300mm - 970 m; 

� Quarto trecho - pela Rua Francisco S. Silva, até encontrar a Rua Tardino Campos / Rua 

da Praia do Mossoró: DEFoFo Ø 400mm - 360 m; e 

� Quinto trecho - continuação, desde a esquina mencionada até alcançar o reservatório 

do Mossoró: DEFoFo Ø 300mm - 560 m.  

A subadutora São Pedro é a principal fonte de alimentação ao sistema de distribuição de água 

deste Município. Em caso de rompimento ou manutenção prolongada, o Centro da Cidade conta 

apenas com o reservatório do Mossoró (1.500 m³). Os bairros do lado oposto da rodovia ficam 

desabastecidos até que a subadutora seja restabelecida. 

LINHA TRONCO BALNEÁRIO DAS CONCHAS (SÃO PEDRO) 

Esta outra linha de alimentação principal de São Pedro da Aldeia construída pela Prolagos, em 

1999, está conectada à linha esquerda da adutora principal e à linha Bacaxá, no km 25+911 

(embora a derivação da Bacaxá não seja utilizada). Esta linha segue pela Estrada da Flexeira, até 

determinado ponto onde deixa a estrada e entra por uma fazenda (propriedade particular). Após 

atravessar a fazenda, segue por estrada de terra e penetra na zona efetivamente urbana pela Rua 

Nicanor Pereira, chegando ao bairro Balneário das Conchas (até este ponto, extensão de 3.624 

m), segue então pelo interior do bairro (Ruas Francisco Cândido, Rua 30, Rua 6) até chegar à 

Rodovia Amaral Peixoto (que é a avenida marginal da lagoa), onde se conecta à rede tronco 

distribuidora de Ø 150mm (da Rua Nicanor Pereira até a orla: mais 929 m; total 4.553 m).  

Esta rede tronco, por sua vez, percorre toda a orla na região do Balneário e Praia Linda, tanto no 

sentido do centro de São Pedro, quanto no sentido de Iguaba Grande (onde foi interrompido - 

capeado - não mais alimentando a rede do Município vizinho). 
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O ponto mais elevado ao longo do percurso fica situado na mencionada Fazenda, onde a linha 

piezométrica corta o terreno se for utilizada a derivação da linha Bacaxá (por esta razão, nunca é 

usada esta conexão, o registro aberto para alimentar a linha Flexeira de São Pedro da Aldeia é 

sempre o da adutora principal). 

SUBADUTORA BÚZIOS 

Tem início na estação de manobra RJ-106, onde se faz a derivação das adutoras principal direita 

e esquerda logo após as mesmas cruzarem a rodovia RJ-106, porém antes de ingressarem nos 

terrenos do Quartel da Marinha, no Município de São Pedro da Aldeia. Percorre cerca de 28,2 km 

até seu ponto final, situado junto ao pórtico de Búzios (ou seja, próximo ao entroncamento da RJ-

102, rodovia que vem da Praia Rasa, com a estrada Cabo Frio-Búzios, que vem da região do 

Jardim Esperança, Tangará etc). A subadutora passa por dois boosters em seu percurso, 

denominados Botafogo e Praia Rasa, que repressurizam a linha para garantir o transporte das 

vazões requeridas até os pontos de consumo em Búzios.  

Esta subadutora, cuja construção data de 1998, tem seu percurso acompanhando a Rodovia RJ-

106 por aproximadamente 14 km, desde a estação de manobra RJ-106, até o ponto de 

entroncamento da RJ-102, acesso rodoviário principal de Búzios (neste trecho situa-se o booster

Botafogo, no bairro do mesmo nome, pertencente a São Pedro da Aldeia), segue então por esta 

rodovia, por uns 3 km, tomando então por uma rua de terra (onde situa-se o booster Praia Rasa) 

até alcançar a urbanização do Loteamento Praia Rasa; a partir daí, a subadutora volta a 

acompanhar a RJ-102, até chegar ao pórtico na entrada de Búzios 

A subadutora Búzios é constituída por tubulações de Ferro Dúctil (FºD) Ø 300mm em toda sua 

extensão, divide-se em três trechos de montante para jusante:  

� Primeiro trecho - da estação de manobra RJ-106 até o booster Botafogo: 6.800 m;  

� Segundo trecho - do booster Botafogo até o booster Praia Rasa: 10.700 m; e 

� Terceiro trecho - do booster Praia Rasa até o final, próximo ao pórtico de Búzios: 

10.778m.  
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O ponto definido acima como final da subadutora coincide com a estaca final do projeto da 

subadutora. No entanto, conforme o cadastro existente, a linha prossegue após este ponto pela 

zona efetivamente urbana de Búzios, ainda em (FºD) Ø 300mm, por aproximadamente 6,2 km, até 

o reservatório Humaitá. Nos primeiros 2,3 km, este trecho guarda as características de 

subadutora. A partir daí, caracteriza-se claramente como um tronco macrodistribuidor, uma vez 

que se conecta à rede em diversos pontos, antes de chegar ao reservatório, seu destino final. 

A subadutora Búzios constitui a principal linha alimentadora do sistema de distribuição de Búzios. 

No entanto, a Cidade recebe também uma vazão importante através da linha tronco 

macrodistribuidora do Tangará, que vem desde Cabo Frio pela estrada conhecida como “Caminho 

de Búzios” e que atende a região de Caravelas, Tucuns, Geribá e Manguinhos. 

LINHA TRONCO VINHATEIRO COM INTERVENÇÕES OCORRIDAS NO 2º QUINQUÊNIO - 

JARDIM ESPERANÇA - TANGARÁ - BÚZIOS 

Esta linha abastece toda a região dos bairros Porto do Carro, Jardim Esperança, Jardim Peró e 

outros em Cabo Frio, e boa parte da Cidade de Armação dos Búzios. Ela parte da estação de 

manobra do Vinhateiro e percorre cerca de 2,9 km margeando a Rodovia São Pedro da Aldeia-

Cabo Frio e pela Avenida Wilson Mendes, até alcançar a Estrada Cabo Frio-Búzios (também 

conhecida como “Caminho de Búzios”), por onde percorre mais 15,5 km até o Pórtico de Búzios, 

considerado como seu ponto final. Neste ponto, se conecta à rede de distribuição dos bairros 

Manguinhos e Geribá.  

Em seu percurso, os pontos notáveis são: o reservatório semi-enterrado do Jardim Esperança e o 

booster Tangará, onde a linha é repressurizada a fim de ganhar condições para abastecer parte 

da Cidade de Búzios, atuando como coadjuvante da subadutora que vem pela Praia Rasa. 

Esta linha tronco Vinhateiro-Jardim Esperança-Tangará-Búzios foi reativada para Búzios em 

novembro/07, período do Segundo Quinquênio, o qual está sendo analisado. Esta unidade é bem 

antiga no sistema e vem sendo sistematicamente adequada no sentido de atender às crescentes 

demandas de água dos bairros situados ao longo do “Caminho de Búzios” e à entrada da Cidade 

de Búzios.  
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A terceira e última etapa, que aparentemente esgota as possibilidades de reforço e melhoria nesta 

linha tronco, foi realizada no segundo semestre de 2007. As obras incluíram a instalação de 1,4 

km de tubulações de PEAD Ø 315mm para reforço (em paralelo) da antiga tubulação de FºFº Ø 

300mm, re-lining em cerca de 4,7 km (inserção de PEAD Ø255mm na tubulação de FºFº Ø 

300mm pré-existente) e construção do booster Tangará.  

Estas intervenções melhoraram substancialmente as condições operacionais da distribuição em 

Búzios, conforme a Prolagos constatou na última temporada de veraneio (janeiro e fevereiro de 

2009).  

Para efeito de descrição, a linha tronco Vinhateiro-Jardim Esperança-Tangará- Búzios foi dividida 

em nove trechos de montante para jusante: 

� Primeiro trecho - da estação de manobra do Vinhateiro até a Avenida Wilson Mendes, à 

altura do bairro Porto do Carro PEAD Ø 500mm PN-6 - 1.207 m. Sai da estação de 

manobra do Vinhateiro e segue pelas Ruas Dallas, Filadélfia, Chicago, Colorado e Las 

Vegas, tomando depois pela lateral da Rodovia São Pedro-Cabo Frio e chegando à 

Avenida Wilson Mendes, onde reduz o diâmetro para 400 mm. 

� Segundo trecho - da Avenida Wilson Mendes (Porto do Carro) até a Estrada Cabo Frio-

Búzios (Caminho de Búzios), esquina com a Rua Alzira Machado PEAD Ø 400mm  PN-6 

- 1.730 m. Segue pela Avenida Wilson Mendes e entra pela Estrada Cabo Frio-Búzios 

(ou “Caminho de Búzios”) até a esquina da Rua Alzira Machado, onde se conecta a 

outra tubulação (FºFº Ø 300 mm, também proveniente da estação de manobras do 

Vinhateiro), reduz o diâmetro para Ø 355 e muda de lado, passando para o lado direito 

da Avenida (sentido Cabo Frio-Búzios). Este é o primeiro ponto de conexão da linha 

tronco à rede de distribuição. 

� Terceiro trecho - pelo Caminho de Búzios, até o reservatório do Jardim Esperança 

PEAD Ø 315mm  PN-6  - 1.380 m. Segue pela Estrada Cabo Frio- Búzios (“Caminho de 

Búzios”) até o reservatório semi-enterrado do Jardim Esperança, no bairro homônimo - 

em paralelo com a tubulação de FºFº Ø 300mm, mencionada anteriormente. A linha de 

PEAD só se conecta à rede no final do trecho, em frente ao reservatório, mas a linha de 

FºFº tem várias conexões. 
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� Quarto trecho - do reservatório do Jardim Esperança ao Loteamento Jardim Peró PEAD 

Ø 315mm  PN-6 - 2.145 m. Prossegue pelo Caminho de Búzios, chegando ao final do 

Jardim Peró, divisa com Reserva do Peró. Neste ponto, reduz para Ø 255. Neste trecho 

a linha tronco, aparentemente, tem ligações à rede em apenas dois pontos, ambos no 

próprio Jardim Peró. 

� Quinto trecho - do Jardim Peró ao booster Tangará PEAD Ø 255mm  PN-6  - 1.034 m. 

Sempre pelo mesmo Caminho de Búzios, a linha tronco se liga à rede do bairro Tangará 

e dá retaguarda ao booster Tangará, implantado em 2007 para reforçar a pressão na 

linha tronco, aumentando a vazão de alimentação para alguns bairros de Búzios.  

� Sexto trecho - do booster Tangará, em Cabo Frio, ao Condomínio Caravelas, em Búzios 

PEAD Ø 255mm  PN-10  - 4.700 m (aprox.). Após o Tangará, a linha prossegue em 255 

mm, porém inserido no tubo de FºFº Ø 300mm pré-existente (relining). A última ligação a 

rede de distribuição em Cabo Frio é no condomínio Campo dos Cavalos, e a primeira em 

Búzios fica no condomínio Caravelas. A maior parte do trecho não consta da planta geral 

de cadastro da Prolagos (junho/08). 

� Sétimo trecho - entre o Condomínio Caravelas e o bairro José Gonçalves FºFº Ø 300 

mm - 3.000 m (aproximadamente.). A linha tronco prossegue pela Estrada Cabo Frio-

Búzios, atravessando área praticamente sem urbanização, até chegar ao bairro José 

Gonçalves, cuja rede é alimentada por ela. Nesse trecho é utilizada a tubulação de FºFº, 

sem inserção. O trecho não consta da planta geral de cadastro da Prolagos (junho/08). 

� Oitavo trecho - entre o bairro José Gonçalves e bairro Saco de Fora, em Búzios FºFº Ø 

300mm - 1.471 m. A linha tronco, depois de conectar-se com a rede do bairro José 

Gonçalves, percorre 1.239 m sem conectar-se em nenhum outro ponto, até alcançar o 

bairro Saco de Fora. 

� Nono trecho - Entre bairro Saco de Fora e o Pórtico de Búzios FºFº Ø 300 mm - 1.771 

m. Depois de conectar-se com a rede do bairro Saco de Fora, a linha tronco percorre 

1.420 m sem conectar-se em nenhum outro ponto, até alcançar o bairro Cem Braças, já 

próximo ao Pórtico de Búzios. 
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A extensão total das adutoras e subadutoras anteriormente descritas é 187.801 m, incluídos neste 

total alguns trechos com características de macrodistribuidores, que somam 9.590 m.  

RESUMO DAS ADUTORAS E SUBADUTORAS 

A tabela a seguir demonstra as extensões totais por diâmetro e materiais das tubulações. 

Tabela 4.2.1.3.1 

Adutoras e Subadutoras (M) 
Adutora ou 

Subadutora 

Ø700 

FºFº 

Ø600 

FºFº 

Ø500 

FºFº 

Ø500 

PEAD 

Ø400 

FºFº 

Ø400

DEFoFo 

Ø400

PEAD 

Ø300 

FºFº 

Ø300 

DEFoFo 

Ø315 

PEAD 

Ø250 

PEAD 

TOTAL

AAT: ETA-Morro da 

Crista 

2.550 2.550          5.100 

Principal, a partir do 

Morro da Crista 

14.336  36.900         51.236 

Bacaxá, a partir do 

Morro da Crista 

 21.920 23.860         45.780 

Subadutora Iguaba     7.600   3.500    11.100 

Subadutora São 

Pedro 

  3.229   360   1.530   5.119 

Subadutora Búzios 

(RJ-106) 

       34.478    34.478 

Subadutora Arraial        16.550    16.550 

Linha-tronco Jd. 

Esperança-Tangará 

   1.207   1.730 6.242  3.525 5.734 18.438 

TOTAL 16.886 24.470 63.989 1.207 7.600 360 1.730 60.770 1.530 3.525 5.734 187.801

Fonte: Dados obtidos nos cadastros da área de engenharia da Prolagos, complementados com informações da área operacional 

Nota: estão incluídos nos totais da tabela alguns trechos de tubulações que poderiam ser 

classificados como macrodistribuidoras, em lugar de subadutoras (extensão total de 9.590 m), a 

saber: 

� 2.200 m - Ø300, da subadutora Iguaba, trecho após a Rua Nossa Senhora das Dores 

até a estrada do Arrastão; 

� 360 m - Ø400 e 1.530 m - Ø300, da subadutora São Pedro, trecho desde a derivação 

até o reservatório Mossoró; 

� 3.900 m - Ø300, da subadutora Búzios, trecho após Manguinhos até o reservatório 

Humaitá; 

� 1.600 m - Ø300, da subadutora Arraial, trecho após a estação de manobra do Arraial até 

o reservatório Boa Vista. 
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ELEVATÓRIA NA ETA JUTURNAÍBA E BOOSTERS NA ADUÇÃO 

O sistema de adução é dotado inicialmente de uma estação elevatória, situada na ETA 

Juturnaíba, que recalca para o reservatório de transição do morro da Crista, e sequencialmente, 

de várias unidades sobrepressoras (boosters) que proporcionam a repressurização necessária 

para garantir o transporte das vazões requeridas em todos os setores das cidades.  

Os dois boosters de maior capacidade no sistema são o Carijojó e o Sergeira, que repressurizam 

as adutoras Bacaxá e Principal, que transportam a água tratada desde o reservatório do morro da 

Crista até o reservatório de Vinhateiro, que é o grande volante de compensação dos sistemas de 

distribuição de Cabo Frio e Arraial do Cabo.  

BOOSTER CARIJOJÓ 

O booster opera com sete conjuntos moto-bombas. Este possui pontos de medição de pressão na 

entrada e saída das bombas e medidor instantâneo de vazão. 

Figuras 4.2.1.3.1 

BOOSTER SERGEIRA 

Instalado em São Pedro da Aldeia, bombeia parte da água produzida na ETA Prolagos aduzida 

em duas linhas de 500 mm e uma de 600 mm de diâmetro. 
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O booster opera com sete conjuntos moto-bombas e possui pontos de medição de pressão na 

entrada e saída das bombas, além de medidor instantâneo de vazão. 

Figuras 4.2.1.3.2 

Além destes dois, há mais três boosters, de menor capacidade, que repressurizam subadutoras e 

que desempenham funções relevantes no sistema. São eles os boosters Botafogo, Praia Rasa e 

Guarani.  

BOOSTER BOTAFOGO 

Instalado na adutora de 300 mm da RJ-106 em direção à Búzios, inicialmente funcionava com três 

conjuntos moto-bomba sendo um de reserva. O terceiro conjunto foi transferido para o booster

Praia Rasa.  

A potência instalada original era 900 CV; atualmente há três motores instados, idênticos, mas só 

operam 600 CV (junho/08). 

Possui pontos de medição de pressão na entrada e na saída das bombas, bem como medidor 

instantâneo de vazão. 
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Figuras 4.2.1.3.3 

BOOSTER PRAIA RASA 

Tem a função de melhorar a adução para Búzios e região. Desde maio de 2008, 

aproximadamente, a área de operação da Prolagos vem experimentando aduzir para Búzios sem 

utilizar o booster da Praia Rasa, visando economia energética. O sucesso obtido neste período 

sinaliza que esta operação poderá ser mantida no decorrer dos períodos de baixa temporada e 

sempre que possível, sem prejuízo da adequada operacionalização do sistema. Na alta 

temporada esta unidade precisa ser utilizada. 

Figuras 4.2.1.3.4 
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BOOSTER GUARANI 

Ligado na adutora de Cabo Frio, possui dois conjuntos elevatórios que funcionam de forma 

alternada. Possui linha de recalque de 300 mm de diâmetro, responsável pelo abastecimento de 

Arraial do Cabo. 

Dispõe de pontos de medição de pressão na entrada e na saída das bombas, bem como medidor 

instantâneo de vazão. 

Figura 4.2.1.3.5 

BOOSTER CAMPO REDONDO 

Operou até novembro/2007, não vem sendo operado desde então, quando foi concluída a 

revitalização da linha Bacaxá, pois a Prolagos tem conseguido abastecer os setores que dele 

dependiam sem o reforço de pressão do referido booster, resultando em economia energética.  

O booster está efetivamente desativado, tendo sido desconectado do sistema de fornecimento de 

energia, a pedido da Prolagos. A Concessionária informou que não há planos de reativá-lo.  
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Figura 4.2.1.3.6 

BOOSTER CARAVELA 

Este booster encontra-se desativado, e de acordo com informações da Prolagos não há intenção 

em recuperá-lo. 

BOOSTER TANGARÁ 

Possui um conjunto elevatório com capacidade nominal de 30 l/s. 

Figura 4.2.1.3.7 
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A tabela a seguir apresenta um resumo das instalações dos boosters do sistema de adução e de 

suas condições gerais de operação na atualidade: 

Tabela 4.2.1.3.2

Resumo das instalações dos boosters

Unidade de recalque Cota do 

local da 

instal. 

Linha em que o 

booster está inserido 

Numero de 

conj. 

operac. 

Vazão 

nominal        

(l/s) 

AMT

(mca) 

Potência

Instalada 

(CV) 

Sist. principal de adução 

Booster Carijojó 24,8 
Bacaxá 3+0 

262 
35 750 

Principal 4+0/3+1 87 1.600 

Booster Sergeira 20,8 
Bacaxá 3+0 

262 
35 750 

Principal 4+0/3+1 50 1.000 

Booster Campo Redondo [1] 9,0 Bacaxá 1+2/2+1 175 54 525 

Subadução 

Booster Botafogo [2] 3,5 Subadutora Búzios 
1+1 140 100 600 

o 3º cj. original está inoperante [nota 2] 

Booster Praia Rasa [3] 10,0 Subadutora Búzios 
1 (orig.) 216 90 350 

1 140 100 350 

Booster Guarani 3,0 Subadutora Arraial 1+1 100 70 300 

Booster Tangará  Caminho de Búzios 1+0 30 70 75 

Fonte: Dados obtidos nos cadastros da área de engenharia, complementados com informações da área operacional (Manutenção) 

Notas: 

[1] o booster Campo Redondo está desativado, porém as bombas e motores permanecem instalados. 

[2] originalmente, contava com três conjuntos idênticos; um dos conjuntos girantes foi transferido para o booster Praia Rasa; a potência 

instalada original era 900CV; atualmente há três motores instalados, idênticos, mas só operam 600CV. 

[3] a bomba de 216 l/s é do projeto original; a de 140 l/s tem conjunto girante originário do booster Botafogo; os motores são do projeto 

original.

4.2.1.4 Sistema Distribuidor 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

A Prolagos informou as quantidades das redes de distribuição nos municípios por ela operados 

em outubro de 2004 e em junho de 2008, conforme as tabelas 4.2.1.4.1 e 4.2.1.4.2 a seguir. 
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Tabela 4.2.1.4.1 

Dados de junho/08 

Município Rede de distribuição

Armação dos Búzios 176,59 km 

Arraial do Cabo 53,00 km 

Cabo Frio 320,00 km 

Iguaba Grande 110,60 km 

São Pedro da Aldeia 222,69 km 

Total da Concessão 882,28 km 

Fonte: Relatório de Gestão da Prolagos - julho/08 

Tabela 4.2.1.4.2 

Redes de Distribuição (metros) - Dados referidos a out/2004 

Município Rede secundária Rede Primária Total

Armação dos Búzios 153.795 17.475 171.270 

Arraial do Cabo 46.229 5.768 51.997 

Cabo Frio 238.581 40.638 279.219 

Iguaba Grande 95.716 7.800 103.516 

São Pedro da Aldeia 197.772 20.814 218.586 

Total da Concessão 732.093 92.495 824.588 

Fonte: Termo de Referência da Tomada de Preços nº TPSA-024/04 

A FGV, comparando as duas tabelas, observou que ocorreu um crescimento percentual da rede, 

no conjunto dos cinco municípios, de 7%, frente a um crescimento populacional da ordem de 13%. 

No mesmo período (calculado por extrapolação da taxa do período intercensitário 2000/2007), 

individualizando por município, tem-se os maiores aumentos de extensão de rede em Cabo Frio 

(14,6%) e Iguaba Grande (6,8%), demonstrando a localidade onde a Prolagos precisou atender 

as maiores demandas por extensão de redes novas.  

4.2.1.5 Reservação 

RESERVATÓRIO DO VINHATEIRO 

O reservatório do Vinhateiro é o principal de todo o sistema da Prolagos, na medida em que, 

sendo um grande volante de compensação posicionado no final das adutoras provenientes da 

ETA de Juturnaíba, interfere positivamente nas condições de transporte da água potável a todos 
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os municípios da concessão e permite um controle operacional bastante efetivo na adução e 

subadução.  

No caso particular do sistema de distribuição de Cabo Frio, desempenha direta e efetivamente o 

papel de reservatório distribuidor de montante, pois as linhas de macrodistribuição partem do 

barrilete da estação de manobras do Vinhateiro. Desta mesma em parte a subadutora de Arraial 

do Cabo e, indiretamente, uma parte da subadução para Búzios - via Jardim Esperança e 

Tangará. É um reservatório de sobras ligado somente à estação de manobras. 

Possui duas câmaras com 4.000 m3 cada. A tubulação de entrada é de 500 mm de diâmetro e há 

duas saídas, também de 500 mm; é do tipo apoiado, com capacidade de armazenamento de 

8.000 m3. 

Figura 4.2.1.5.1 

Reservatório do Vinhateiro 

ESTAÇÃO DE MANOBRAS DO VINHATEIRO 

Esta estação constitui-se na unidade central do sistema responsável pela distribuição das linhas 

adutoras para os Municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo e parte de São Pedro da Aldeia. Esta 

estação recebe duas adutoras de 500 mm de diâmetro e distribui água para os Municípios citados 

através de outras sete adutoras. 
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Figura 4.2.1.5.2 

Estação de Manobras do Vinhateiro 

Além deste macroreservatório, a Prolagos conta com um sistema de reservação em que cinco 

reservatórios operam na posição de montante (reservatórios “convencionais”), e apenas dois - 

além do citado Vinhateiro - operam na posição de jusante ou de extremidade (reservatórios “de 

sobras”). Dois outros reservatórios poderiam operar indiferentemente como convencionais ou de 

sobras, mas são utilizados como “reserva estratégica”, nas condições vigentes de operação do 

sistema: uma vez cheios, ficam com a água retida por algum tempo (semanas, às vezes) até que 

seja necessário utilizá-la para suprir eventuais situações de emergência.  

Além do reservatório do Vinhateiro (principal), já descrito anteriormente estão implantadas as 

seguintes unidades: 

� Reservatório Morro da Crista: 

� O reservatório está localizado em São Vicente, Araruama. É formado por duas 

unidades apoiadas, uma cilíndrica e outra priamática, interligadas, ambas com uma 

câmara com capacidades de armazenamento de 1.000 m3 cada; e 

� As unidades interligam a ETA Prolagos ao booster Carijojó através de adutoras de 

600 e 700 mm de diâmetro. 
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Figura 4.2.1.5.3 

Reservatório do Morro da Crista 

� Reservatório Jardim Esperança e booster Jardim Esperança: 

� É do tipo semi-enterrado com capacidade de armazenamento de 1.000 m³. Está 

ligado à estação do Vinhateiro por uma adutora de 300 mm de diâmetro. A partir dele 

sai o terceiro trecho de 315 mm de PAD em direção ao bairro Tangará, em Cabo 

Frio. 

Figura 4.2.1.5.4 

Reservatório Jardim Esperança 

� Reservatório da Alfredo Silva: 
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� É um reservatório de chegada e tem a função de acumular água para abastecer o 

Reservatório de João Fernandes. Possui sistema de bombeamento. 

� Reservatório de João Fernandes: 

� É um reservatório apoiado, de 250 m3, com a função de abastecer somente 

pousadas, condomínios e residências de João Fernandes. 

Figura 4.2.1.5.5 

Reservatório João Fernandes 

� Reservatório da Gamboa: 

� Do tipo apoiado com duas câmaras e capacidade de 3.150 m3 está ligado na adutora 

de 500 mm de diâmetro da estação de manobras do Vinhateiro; 

� Tem a função de regularizar o sistema como reservatório de sobra. Opera de forma 

automatizada tendo somente utilização plena no verão; 

� É alimentado com sobras da rede de distribuição, sem uma periodicidade definida, 

ficando, então, como “reserva estratégica” para situações emergenciais ou demandas 

excepcionais;  

� Só é realimentado quando a água é utilizada e o volume reservado atinge nível 

considerado crítico; e 
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� Tem tubulações independentes para entrada e saída; uma vez cheio, entrada e saída 

são fechadas. 

Figura 4.2.1.5.6 

Reservatório da Gamboa 

� Reservatório do Morro da Guia: 

� Do tipo apoiado com capacidade de 900m3; 

� Está ligado na adutora de 500 mm de diâmetro que sai da estação de manobras do 

Vinhateiro; 

� Localiza-se no Centro de Cabo Frio; e 

� Esta unidade não está operando por estar situada acima do Plano Piezométrico, o 

que não é compatível com as condições vigentes de operação. 



82 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Figura 4.2.1.5.7 

Reservatório Morro da Guia 

� Reservatório e Estação Elevatória de Arraial do Cabo: 

� Do tipo apoiado com uma câmara e capacidade de armazenamento de 600 m3; 

� Está ligado ao booster Guarani; 

� Possui um conjunto elevatório com vazão nominal de 143 l/s e altura manométrica de 

80 mca; 

� O conjunto elevatório bombeia somente para o reservatório Boa Vista; 

� A elevatória está automatizada em relação ao reservatório; 

� Em caso de emergência o reservatório pode ser suprido pelo reservatório de Álcalis, 

posicionado ao lado para abastecimento exclusivo da indústria; e 

� A estação elevatória encontra-se desativada e não existem planos de reativá-la. 

� Reservatório Boa Vista: 

� Do tipo apoiado com duas câmaras e capacidade de armazenamento de 3.200 m3; 

� Está ligado à Estação Elevatória de Arraial do Cabo por uma linha pressurizada de 

300 mm de diâmetro; 

� Abastece Arraial do Cabo por uma linha de 400 mm de diâmetro; 

� É alimentado com sobras da rede de distribuição, mas apenas nas ocasiões em que 

atinge certo nível de esvaziamento (quando o volume alcança cerca de 30% da 
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capacidade), o que ocorre uma vez ao mês, em média; o reservatório tem tubulações 

independentes para entrada e saída; uma vez cheio, a entrada é fechada; e 

� Atualmente abastece regularmente apenas a população residente no morro da Boa 

Vista. 

Figura 4.2.1.5.8

Reservatório Boa Vista 

� Reservatório Mossoró/ São Pedro: 

� Do tipo apoiado com uma câmara e capacidade de armazenamento de 1.500 m3; 

� Abastece São Pedro da Aldeia; e 

� Funciona como pulmão e mantém as pressões equilibradas no sistema. 

Figura 4.2.1.5.9 

Reservatório Mossoró 
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� Reservatório Mossoró/ Central de Iguaba: 

� Do tipo apoiado com uma câmara e capacidade de armazenamento de 300 m3; e 

� Conforme informações da Concessionária está abandonado e sua recuperação é 

inviável pois depende da construção de uma estação elevatória. 

� Reservatório Humaitá: 

� Do tipo apoiado com uma câmara e capacidade de armazenamento de 1.170 m3; e 

� É alimentado com sobras da rede de distribuição, mas tem tubulações independentes 

para entrada e saída. 

Figura 4.2.1.5.10 

Reservatório Humaitá 

� Reservatório ETA Tamoios: 
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� Na ETA Tamoios há um reservatório do tipo apoiado com capacidade de 

armazenamento de 250 m3 e outro do tipo elevado com capacidade de 

armazenamento de 150 m3. 

Figura 4.2.1.5.11 

Reservatório ETA Tamoios 

A tabela a seguir apresenta um resumo das características dos reservatórios implantados nos 

municípios operados pela Prolagos. 

Tabela 4.2.1.5.1 

Características dos Reservatórios 

Local Sistema Tipo Volume (m³) Função Situação

Sist. Prod. e Adutor Total: 14.000 

ETA Juturnaíba produtor apoiado 3.600 água tratada ativo 

Morro da Crista adutor apoiado 2.000 transição ativo 

Vinhateiro adutor apoiado 8.000 “de sobras” ativo 

ETA Tamoios produtor apoiado 250 água tratada ativo 

ETA Tamoios produtor elevado 150 lav. filtros ativo 

Armação dos Búzios   Total: 2.170   

Humaitá distrib. apoiado 1.170 “de sobras” [1] ativo 

EE Núcleo distrib. semi-ent 250 sucção EE ativo 

João Fernandes distrib. apoiado 250 convencional ativo 

Forno distrib. apoiado 250 convencional ativo 

Brava distrib. apoiado 250 convencional ativo 

Arraial do Cabo Total: 3.650 

EE Arraial do Cabo distrib. apoiado 600 sucção EE inoperante 
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Local Sistema Tipo Volume (m³) Função Situação

Boa Vista distrib. apoiado 3.200 “de sobras” [2] ativo 

Morro da Cabocla distrib. apoiado 250 convencional ativo 

Cabo Frio   Total: 5.150   

Gambôa distrib. apoiado 3.150 “de sobras” [3} ativo

Morro da Guia distrib. apoiado 900 convencional[4] inativo 

EE Jd. Esperança distrib. semi-ent 1.000 sucção EE ativo 

Jardim Esperança distrib. elevado 100 convencional ativo 

Iguaba Grande Total: 300 

Pedreira distrib. apoiado 300 convencional[5] inativo 

São Pedro da Aldeia   Total: 1.500   

Mossoró distrib. apoiado 1.500 “de sobras” ativo 

Total Sist. Distribuidor 13.170 100% 

Sendo ativos 11.370 86% 

e inativos 1.800 14% 

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos 

O sistema de reservação da Prolagos perfaz, portanto, 27.170 m³, sendo 13.170 m³ diretamente 

no sistema de distribuição, dos quais apenas 11.370 m³ ativos, em operação. Porém, o volume de 

8.000 m³ do reservatório do Vinhateiro deve ser considerado como forma de amortecimento nas 

variações de consumo ao longo do dia, tendo em conta que a operação do sistema adução/ 

reservação faz-se de forma integrada.  

Considerando a capacidade do reservatório do Vinhateiro, verifica-se que o volume total de 

reservação ativa (19.370 m³) corresponde a aproximadamente 25% do volume diário aduzido a 

partir de Juturnaíba nos meses fora da temporada, utilizando como referência dados do ano de 

2008 (incluindo todas as perdas do sistema que são elevadas).  

Considerando o mínimo de 16% para o atendimento às variações de consumo diário, a 

capacidade instalada atende pelo menos mais cinco anos de concessão. 

No entanto, se for calculado o volume total disponível excluindo as capacidades dos reservatórios 

da Gambôa (CF) e Boa Vista (AC) - que são mantidos normalmente fora da operação, sendo 

utilizados como “reservas estratégicas” pela Concessionária, verifica-se que a reservação 

efetivamente ativa (13.020 m³) corresponde a aproximadamente 17,2%, ou seja, está atualmente 

muito próxima ao limite mínimo geralmente aceito. Os mencionados reservatórios, teoricamente 
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ativos no sistema de distribuição, só têm condições de receber água mediante manobras nas 

redes de áreas centrais dos Municípios de Cabo Frio e Arraial do Cabo, devido ao nível de 

desajuste na relação oferta x demanda com que ainda convive o sistema nestas áreas. 

Em separado, o Município de Búzios é o que se encontra em melhor condição neste quesito, pois 

a soma das capacidades de seus cinco reservatórios (2.170 m³), todos ativos, corresponde a 

cerca de 36% do volume diário aduzido ao Município nos meses fora da temporada, no ano de 

2008.  

A situação individual de Arraial do Cabo, se por mera hipótese de trabalho desconsidera-se a 

influência de Vinhateiro, mostra que poderá ser amplamente satisfatória, ainda assim, se for 

possível reativar, em sua plenitude funcional, o reservatório do morro da Boa Vista. A capacidade 

deste reservatório (3.200 m³) corresponde a cerca de 50% do volume diário aduzido ao Município 

nos meses fora da temporada, no ano de 2008.  

O sistema de distribuição de Cabo Frio depende significativamente do volume de reservação do 

Vinhateiro. Considerando-se, que este seja um reservatório exclusivo de Cabo Frio, e somando-se 

as capacidades dos reservatórios do Jardim Esperança, tem-se um volume (9.100 m³) 

correspondente a cerca de 23% do volume diário aduzido ao Município nos meses fora da 

temporada, no ano de 2008. Se, por outro lado, for possível reativar, em sua plenitude funcional, o 

reservatório da Gamboa (3.150 m³), a disponibilidade subiria para 31%. 

Considerando-se, por hipótese, os Municípios de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, em conjunto, 

como dependentes exclusivos do volume de água reservado no Vinhateiro (hipótese plausível, 

dada a relativa proximidade das áreas mais densas, de ambos, ao reservatório), os percentuais da 

relação [vol. reserva/ vol. diário aduzido] são 18% (sem Gamboa) e 23% (com Gamboa), o que 

ainda é suficiente, especialmente este último, para amortecimento de vazões das adutoras nos 

meses fora de temporada.  

O único Município que se encontra realmente deficiente é Iguaba Grande cuja reservação 

(disponibilidade atual nula), está situada na ponta de uma subadutora de 9 km de extensão. Até o 

momento, o setor de operação da Prolagos não reporta nenhuma dificuldade, o que certamente 

se deve à subadutora ser nova e à demanda ainda restrita. A Prolagos está estudando a 
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implantação de um centro de reservação à altura do km 7 + 600 m da subadutora, que deve 

equacionar a situação.  

4.3 Situação Atual dos Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos 

(item 1.4.5. do TR) 

4.3.1 Visitas Técnicas  

No presente subitem serão apresentadas as informações, observações e dados relevantes 

obtidos pela equipe da FGV durante as visitas técnicas realizadas nos dias 05 e 06 de abril de 

2009, às instalações, obras e serviços dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e 

tratamento de esgotos da Concessionária Prolagos, nos Municípios de Cabo Frio, São Pedro da 

Aldeia, Armação dos Búzios e Iguaba Grande. 

4.3.1.1 Sistema de Esgoto de Búzios 

Os esgotos do Município de Armação dos Búzios são conduzidos em estação de tratamento com 

capacidade de tratar 130 l/s na presença da população flutuante, sendo 45 l/s com tratamento 

secundário (lodos ativados e desinfecção do efluente) e 85 l/s com tratamento primário 

quimicamente assistido. Os esgotos são coletados parte em cinco captações de tempo seco e 

parte em rede coletora separativa, e transportados em interceptores, que juntamente com a rede 

coletora perfazem 27,65 km de extensão. Há ainda 11 elevatórias de esgoto e 6,09 km de linhas 

de recalque. Os efluentes tratados da estação são lançados, através de emissário, na bacia do 

Rio Una. 

A estação com tratamento a nível secundário é composta pelas seguintes unidades: gradeamento, 

caixa de areia, medidor de vazão, adição de coagulante, floculação, decantador primário, tanque 

aeróbio, decantador secundário, adensador, desidratação (centrifugação e adição de cal) e 

desinfecção. 
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Figura 4.3.1.1.1 

ETE Armação dos Búzios 

Segue abaixo o registro fotográfico de algumas elevatórias implantadas em Armação dos Búzios: 

Figuras 4.3.1.1.2

Estação Elevatória EE01                                              Estação Elevatória EE02 

(Estrada da Usina)                                                             (Rua Bambuzal) 
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Figuras 4.3.1.1.3

Estação Elevatória EE01C-SB02                    Estação Elevatória EE02C-SB01 

(Praia do Canto) (Orla Bardot)

           

Estação Elevatória EEE 03-SB01                                        Estação Elevatória Final 

                     (Lagoa dos Ossos)          

               

4.3.1.2 Sistema de Esgoto de Cabo Frio 

O atual sistema de esgotamento sanitário de Cabo Frio é o de captações em tempo seco. Com a 

concepção desse sistema foram implantados interceptores à margem do canal do Itajuru (margem 

direita e margem esquerda), onde os esgotos das galerias pluviais existentes e das valas negras 

são captados e conduzidos até as estações de tratamento.  



91 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

O esgoto da margem direita é captado parte por 19 tomadas em tempo seco e parte por rede 

coletora separativa. É transportado em interceptores que juntamente com a rede coletora 

perfazem 20,93 km de extensão, com oito elevatórias de esgoto e 8,78 km de linhas de recalque.  

Esse esgoto é conduzido até a estação de tratamento no bairro Praia do Siqueira, que tem 

capacidade de tratar até 400 l/s através do processo de tratamento primário quimicamente 

assistido, com desinfecção do efluente tratado. Esta estação é composta pelas seguintes 

unidades: gradeamento, caixa de areia, medidor de vazão, floculadores, (adição de coagulantes), 

decantador primário, adensador, desidratação (centrifugação e adição de cal) e desinfecção.  

O efluente tratado da estação é lançado, através de emissário, na Lagoa de Araruama. 

A seguir apresenta-se o registro fotográfico de algumas elevatórias implantadas na margem direita 

do canal do Itajurú e da estação de tratamento de Cabo Frio: 

Figuras 4.3.1.2.1

Estação Elevatória EE 06                                  Estação Elevatória EE 08 

(Canal São Cristóvão)                                            (Canal Excelsior) 

        



92 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Figuras 4.3.1.2.2

Estação Elevatória EE 07                            Estação Elevatória EE 4 A 

(São Bento)                                                      (Braga) 

         

Estação Elevatória EE 4 B 

(Braga) 
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Figura 4.3.1.2.3

Representação Esquemática da ETE Cabo Frio 

Figura 4.3.1.2.4 

ETE Cabo Frio - Praia do Siqueira 
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Figura 4.3.1.2.5 

Vista do gradeamento e caixa de areia da ETE Cabo Frio 

Figura 4.3.1.2.6 

Interior do laboratório localizado na ETE Cabo frio

INTERVENÇÕES - FASE II 

A seguir são descritas algumas obras que foram e estão sendo executadas pela Concessionária

no sistema de esgotamento de Cabo Frio, pertinentes à FASE II do programa de intervenções da 

Prolagos: 
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� Vinhateiro: 

� Foram executadas cerca de 900 m de interceptores de diâmetro variando de 150 a 

400mm. O esgoto coletado será encaminhado para a EE-VT01 e desta será  

recalcado através de 570 m de linha de recalque com diâmetro de 250 mm para a 

sub-bacia Porto do Carro.  

� Porto do Carro: 

� O sistema para o Porto do Carro terá capacidade de atender a vazão proveniente da 

ETE existente da margem direita de Cabo Frio de cerca de 300l/s, que será 

encaminhada para a Estação Elevatória Porto do Carro de onde será transportado 

por linha de recalque e interceptor até o destino final na ETE projetada do Jardim 

Esperança; e 

� Foram executados cerca de 750 m de interceptores nos materiais PVC VINILFORT 

com diâmetros de 150 a 400 mm e em Concreto com diâmetros de 500 a 600 mm. 

Figuras 4.3.1.2.7

    

� Jacaré: 

� Foram executados cerca de 1,1 km de interceptores com diâmetro variando de 150 a 

500 mm e cerca de 660 m de linha de recalque com diâmetro de 400 mm na 1ª fase; 

e 
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� Esta sub-bacia recebe a contribuição de esgotos provenientes da sub-bacia Gamboa. 

O esgoto coletado é encaminhado para a elevatória EE-JC 01 e desta é recalcado 

para o Interceptor Monte Alegre / EE-PC-01.  

Figuras 4.3.1.2.8 

� Peró: 

� Foram executados cerca de 1,5 km de interceptores de esgoto com diâmetro de 

400mm e foram projetadas as captações em tempo seco para todos os lançamentos 

de drenagem pluvial.  

Figuras 4.3.1.2.9

          

� Ogiva: 

� Foram executados cerca de 150 metros de interceptores no diâmetro de 200mm e 

projetadas captações em tempo seco para todos os lançamentos de drenagem 

pluvial.  
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Figuras 4.3.1.2.10 

             

� Cajueiro: 

� Foram executados cerca de 350 metros de interceptores de esgotos com diâmetro de 

150 mm, e cerca de 600 mm de linha de recalque com diâmetro de 250 mm.  

Figuras 4.3.1.2.11 

          

� CLUB MED / Tangará: 

� O empreendimento CLUB MED será implantado na Estrada do Guriri em Cabo Frio. 

Foram executados cerca de 2,6 km de linha de recalque com diâmetro de 150 mm e 

projetada uma elevatória de esgotos para atender e transportar até o interceptor 

Trevo da Ogiva I toda a vazão de esgotos gerada, cerca de 15 l/s. 
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Figuras 4.3.1.2.12

   

� Construção ETE Jardim Esperança: 

� Os esgotos coletados nas sub-bacias de esgotamento da margem esquerda do canal 

do Itajurú, captados em tempo seco, serão transportados para a estação de 

tratamento de esgotos Jardim Esperança que está sendo implantada no bairro Jardim 

Esperança em Cabo Frio, composta do conjunto de duas lagoas aeradas de mistura 

completa seguida por duas lagoas de decantação com capacidade de tratamento de 

160 l/s. Os efluentes tratados da nova estação serão lançados na bacia do Rio Una. 

Figuras 4.3.1.2.13

ETE Cabo Frio - Jardim Esperança 
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4.3.1.3 Sistema de Esgoto de São Pedro da Aldeia 

O atual sistema de esgotamento sanitário de São Pedro da Aldeia é o de captações em tempo 

seco. Com a concepção desse sistema foram implantados 37,94 km de interceptores à margem 

da Lagoa de Araruama, 46 captações em tempo seco, 14 elevatórias e 8,78 km de linhas de 

recalque, onde os esgotos das galerias pluviais existentes e das valas negras, são captados e 

conduzidos até a estação de tratamento existente.  

Esse sistema atende as sub-bacias 1, 1A, 2, 3, 4 e 6 correspondentes aos bairros: Estação, 

Fluminense, Centro, Porto da Aldeia, Boqueirão, Praia do Sudoeste, Campo Redondo, São João, 

Parque Estoril, São Mateus, 75 % do bairro Rua do Fogo, Balneário das Conchas, Balneário São 

Pedro e Parque dos Meninos.  

Segue abaixo o registro fotográfico das elevatórias implantadas nos anos de 2002 e 2003, nas 

sub-bacias 1, 1A e 2: 

Figuras 4.3.1.3.1 

Estação Elevatória EE 1.1                            Estação Elevatória EE 2.1 

               

Estação Elevatória EE 2.2                             Estação Elevatória EE 2.3 
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Figuras 4.3.1.3.2

Estação Elevatória EE 2.4                             Estação Elevatória EE 2.5 

           

Estação Elevatória EE 2.5A                      Estação Elevatória EE 2.5B 

         

   Estação Elevatória EE 1.0 (existente)            Estação Elevatória do Hospital 

            

INTERVENÇÕES - FASE II - SÃO PEDRO DA ALDEIA 

Na ampliação do sistema de São Pedro da Aldeia foram implantadas, em 2008, as obras nas sub-

bacias 3, 4 e 6. Também estão previstas obras na sub-bacia 7 - Praia Linda que compreende os 

bairros Praia Linda e Jardim Arco Íris. A SB-7 fica à montante da SB-6 (Balneário), de forma que 
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seus efluentes serão recalcados para a mesma, através da estação elevatória denominada 

EESB7-1. 

O sistema de captação de tempo seco proposto para Praia Linda é composto por quatro 

captações de tempo seco junto à Lagoa de Araruama, cerca de 1,8 km de interceptores com 

diâmetros entre 250 e 300 mm, e duas estações elevatórias com três bombas, sendo uma 

reserva, localizada próximo a Lagoa de Araruama, onde recalcará através da linha de recalque 

com 2,9 km, os esgotos para o coletor principal da sub-bacia 6 (Balneário). 

Ressalta-se que, posteriormente para implantação da rede coletora separativa, será necessário a 

execução de uma travessia na Rodovia Amaral Peixoto para coleta dos esgotos que serão 

coletadas as margens da lagoa. 

Segue abaixo a descrição das regiões contempladas recentemente com intervenções no sistema 

de esgotamento de São Pedro da Aldeia: 

� São João (SB-3): 

� A sub-bacia 3 compreende os bairros Campo Redondo, São João e Parque Estoril; 

� O sistema de captação de tempo seco desta sub-bacia é composto por sete 

captações de tempo seco, cerca de 2,6 km de interceptores com diâmetros entre 200 

e 600 mm, cerca de 3,0 km de linha de recalque com diâmetro de 400 mm e duas 

estações elevatórias EESB 3.1 e EESB 3.2; 

� A EESB 3.1, recalca todo o esgoto proveniente das sub-bacias 3 e 9, para a sub-

bacia 1, e a EESB 3.2 localizada no condomínio Olga Zacarias, esta última recalca 

para coletor da sub-bacia 3; e 

� A SB-9 é uma sub-bacia que fica à montante da SB-3, logo os seus efluentes serão 

recalcados para a mesma, através da elevatória EESB-9, e em seguida 

encaminhados por gravidade até a elevatória na sub-bacia 3.  
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Figuras 4.3.1.3.3

          EESB 3.1                                  EESB 3.2 (Cond. Olga Zacarias) 

             

Figura 4.3.1.3.4

Linha de Recalque DN 400 mm 

� Valão da Base (SB-4) 

� A sub-bacia 4 compreende os bairros São Mateus e 75 % do bairro Rua do Fogo, 

sendo que o restante deste bairro e o bairro São Mateus estão contidos na sub-bacia 

5; e 

� A SB-4 é uma sub-bacia que fica à montante do Valão da Base. As cinco captações 

de tempo seco, 600 m de interceptores e cerca de 1,7 km de linha de recalque com 

diâmetro de 200 mm fazem um cinturão protegendo o valão dos lançamentos de 

esgotos, encaminhando os efluentes para a estação elevatória denominada de 

EESB4-1, que recalca diretamente para estação de tratamento de esgotos.  
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Figuras 4.3.1.3.5 

  EESB 4.1                                             Linha de Recalque 200 mm 

          

� Balneário (SB-6): 

� A sub-bacia 6 compreende os bairros Balneário das Conchas, Balneário São Pedro e 

Parque dos Meninos; 

� O sistema de captação de tempo seco dessa sub-bacia é composto por seis 

captações em tempo seco, cerca de 2,0 km de interceptores com diâmetros entre 

150 e 600 mm, cerca de 1,2 km de linha de recalque com diâmetro de 300 mm e 

duas estações elevatórias, a EESB 6-3 , que recebe a contribuição da sub-bacia 7 e 

recalca para coletor com destino a EESB 6-4. Esta última recalca diretamente para 

estação de tratamento de esgotos; e 

� Para a implantação de um sistema separativo será necessário a implantação de mais 

três estações elevatórias “elevatórias de cota”. 

Figuras 4.3.1.3.6

        EESB 6.3                                                              EESB 6.4  
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Caixa de Captação em Tempo Seco 

� Estação de Tratamento de Esgoto: 

� O sistema existente de tratamento dos esgotos gerados no Município de São Pedro 

da Aldeia compõe-se de uma estação de tratamento de esgotos, que após sua 

ampliação, com a construção de um decantador secundário interligado às unidades 

existentes, passou a ter capacidade de tratar uma vazão média anual de 160 l/s no 

processo lodos ativados com remoção biológica de nutrientes. Esta vazão média de 

160 l/s será alcançada nos próximos anos, o que dá um horizonte de operação sem a 

necessidade de grandes obras; 

� O processo de tratamento desta unidade é denominado terciário uma vez que 

remove nutrientes, fósforo e nitrogênio, além de outros poluentes não retidos nos 

tratamentos primário e secundário; e 

� Os esgotos são coletados nas captações de tempo seco e transportados em 

interceptores/coletores e linhas recalque. Os efluentes tratados da estação são 

lançados em vala que se dirige à Lagoa de Araruama.
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Figura 4.3.1.3.7 

Representação Esquemática da ETE São Pedro da Aldeia 

Figuras 4.3.1.3.8 

ETE São Pedro da Aldeia 
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Decantador em funcionamento 

Figura 4.3.1.3.9 

Detalhe do esgoto tratado na saída no Decantador  

4.3.1.4 Sistema de Esgoto de Iguaba Grande 

Os esgotos do Município de Iguaba Grande são tratados atualmente em estação de tratamento de 

esgoto com capacidade de tratar 75 l/s através de tratamento secundário, pelo processo de lodos 

ativados (aeração prolongada), com remoção de nitrogênio e fósforo, e desinfecção do efluente 

tratado. Os esgotos são coletados em duas captações de tempo seco, e transportados em 
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interceptor/coletor, que perfazem 3,22 km de extensão, com três elevatórias de esgoto, 4,45 km 

de recalque e 1,7 km de emissário. Os efluentes tratados da estação são lançados através de 

emissário na Lagoa de Araruama. 

Figura 4.3.1.4.1

ETE Iguaba Grande 

.

Segue abaixo o registro fotográfico das elevatórias implantadas em Iguaba Grande. 

Figuras 4.3.1.4.2 

  Estação Elevatória EE 01                                         Estação Elevatória EE 02  

(Rio Salgado)                                                             (Cemitério) 
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Figura 4.3.1.4.3

Estação Elevatória Final 

5. Histórico da Evolução Populacional e de Demanda do 

Sistema de Água e do Sistema de Coleta e Tratamento de 

Esgoto (item 1.4.5 do TR) 

5.1 Evolução Populacional 

A Região dos Lagos possui uma área de 2.016,80 km2 e apresentava população de 573.378 

habitantes em 2007, o que resulta numa densidade de 284,3 habitantes por km2.  

A região tem apresentado grande crescimento demográfico com a recente criação de vários 

municípios, como: Arraial do Cabo (1985) e Armação de Búzios (1995), ambos a partir da 

emancipação de Cabo Frio e Iguaba Grande (1995), emancipado de São Pedro da Aldeia. 

A tabela 5.1.1 a seguir demonstra a população residente dos municípios na área da concessão, 

em conformidade com os Censos Demográficos do IBGE, 1980-2000, contagem de 2007. Foram 

segregadas as populações daqueles distritos que se emanciparam, subtraindo-se da população 

anteriormente computadas nos respectivos municípios de origem.  
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Tabela 5.1.1 

População por município/distrito - período 1980 a 2007 

Município/ Distrito População Taxa de Crescimento (% ao ano)

1980 1991 2000 2007 1980-1981 1991-2000 2000-2007

Armação dos Búzios 5.544 8.604 18.204 24.055 4,1 8,8 4,5 

Arraial do Cabo 15.584 19.866 23.877 24.884 2,2 2,1 0,7 

Cabo Frio 56.132 76.311 126.828 161.160 2,8 5,9 3,9

Distrito de Tamoios 4.675 5.835 21.237 ....... 2,0 15,6 .... 

Iguaba Grande 3.777 7.246 15.089 19.267 6,1 8,6 4,0

São Pedro da Aldeia 34.069 43.228 63.227 74.983 2,2 4,4 2,7 

Total da Região 115.106 155.255 247.225 304.349 2,8 5,4 3,4 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1980-2000. Contagem 2007. *A população do distrito de Tamoios está incluída em Cabo Frio. 

Os municípios mais antigos da região, tais como Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, vêm se 

apresentando com significativa importância no papel de estruturador do crescimento regional, 

atuando como pólos de atração e crescimento populacional, ao mesmo tempo em que pese 

terem, simultaneamente, sofridos os desmembramentos de parte de seus territórios para a criação 

dos novos municípios. 

A tabela acima demonstra uma evolução das taxas de crescimento populacional substancial na 

década de 90, quando a região como um todo cresceu 5,4% ao ano. Esse crescimento 

impulsionou o desenvolvimento dos Municípios recém criados como Búzios e Iguaba Grande, que 

já vinham na década anterior apresentando esta tendência, denotando uma forte expansão 

populacional. 

Ressalte-se que o Distrito de Tamoios no período 1991-2000 teve um crescimento de 15,6 % ao 

ano, muito acima da média da região no período, tendo sua população fixa mais que triplicado. 

Esse distrito é uma área que está exigindo da Concessionária atenção especial com relação aos 

níveis de atendimento. 

Por outro lado, pode-se observar um desempenho bastante inferior à média regional na taxa de 

crescimento do Município de Arraial do Cabo, durante a década de 90.  
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5.2 Projeção populacional realizada pela Prolagos 

5.2.1 Projeção da população residente 

Recentemente a Prolagos contratou uma equipe, com a participação de um demógrafo, para a 

elaboração de estudos populacionais na região da Concessão. 

O ano base da projeção populacional realizada pela Prolagos é 2007, ano de realização da 

Contagem Populacional pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Esta projeção, elaborada pelo método dos Componentes, por Coortes, contempla o período 2007-

2030. Foram levados em consideração, como balizadores, os resultados dos censos de 1980, 

1991 e 2000, além da contagem 2007, em nível regional, estadual e mesmo nacional. 

5.2.2 Distribuição da população residente atual e projetada, por zonas 

homogêneas 

A distribuição da população atual e projetada de cada município foi realizada considerando, por 

um lado, as tendências históricas de desenvolvimento urbano, diferenciadas em cada um deles, e, 

por outro lado, as condicionantes legais ao seu desenvolvimento futuro estabelecidas em LUOSs 

e PDDUs, além de alguns projetos específicos, de porte. 

A situação atual da ocupação do solo, fornecida primariamente pelo Censo de 2000, foi 

complementada e muitas vezes modificada através de uma análise detalhada de imagens do 

satélite Landsat, de 2007, que permitiram uma perfeita caracterização da cobertura do solo no ano 

base, por sensoriamento remoto. 

A partir da análise das informações relativas à cobertura do solo e ao padrão de densidades de 

ocupação, atuais, e das diretrizes e restrições de zoneamento de cada município, foram definidas 

e delimitadas Zonas Homogêneas no território incluído no perímetro urbano de cada município. 

Cada Zona Homogênea é caracterizada por sua densidade populacional no ano 2000, pela 
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cobertura atual do solo pela densidade de saturação estabelecida na legislação vigente e pela 

proporção entre domicílios permanentes e de uso ocasional. 

Com base nestes parâmetros e em informações fornecidas pelas prefeituras e fontes diversas, 

foram estipuladas hipóteses de expansão e adensamento, diferenciadas segundo as 

características de cada zona homogênea, seu histórico, sua disponibilidade de áreas livres, 

localização, dentre outros. 

A projeção populacional realizada pela Prolagos é caracterizada como a seguir: 

Tabela 5.2.2.1 

Projeção da População Total na Área de Concessão 

Ano Residente Flutuante Total Distrib. temporada

** (temporada) urbana rural

2008 312.793 218.955 531.748 516.586 15.162 

2009 321.293 224.905 546.198 531.036 15.162 

2010 329.788 230.852 560.640 545.478 15.162 

2011 338.275 236.793 575.068 560.448 14.620 

2012 346.751 242.726 589.477 575.399 14.078 

2013 355.213 248.649 603.862 590.326 13.536 

2014 363.658 254.561 618.219 605.225 12.994 

2015 372.079 260.455 632.534 620.082 12.452 

2016 380.474 266.332 646.806 634.896 11.910 

2017 388.840 272.188 661.028 649.660 11.368 

2018 397.175 278.023 675.198 664.373 10.825 

2019 405.470 283.829 689.299 679.017 10.282 

2020 413.717 289.602 703.319 693.580 9.739 

2021 421.904 295.333 717.237 708.041 9.196 

2022 430.014 301.010 731.024 722.371 8.653 

2023 438.082 306.657 744.739 736.629 8.110 

2024 445.988 312.192 758.180 750.070 8.110 

2025 453.847 317.693 771.540 763.430 8.110 

2026 461.611 323.128 784.739 776.629 8.110 

2027 469.274 328.492 797.766 789.656 8.110 

2028 476.827 333.779 810.606 802.496 8.110 

2029 484.277 338.994 823.271 815.161 8.110 

2030 491.621 344.135 835.756 827.646 8.110 

Fonte: Projeção populacional elaborada pela Prolagos
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5.3 Comparativo Projeção Populacional da Prolagos x FRF-IME 

A Fundação Ricardo Franco - FRF, juntamente com o Instituto Militar de Engenharia - IME 

realizaram, para os estudos da Primeira Revisão Quinquenal uma projeção populacional e de 

demandas para os municípios atendidos pela Prolagos.  

Para efeito de comparação entre os estudos, a FGV projetou a análise realizada pelo FRF-IME, 

para o período da Concessão, com término em 2023, para 2030 (horizonte de planejamento do 

Estudo Populacional da Prolagos), utilizando a taxa de crescimento determinada pelo FRF-IME. 

A seguir estão demonstradas as projeções realizadas pelo FRF-IME e pela Prolagos por 

município atendido: 

Tabela 5.3.1 

Ano 

Arraial do Cabo

FRF-IME Prolagos

Residente taxa Residente Taxa

-2 1996 21.548 2,06%   

-1 1997 21.992 2,06%   

0 1998 22.445 2,06%   

1 1999 22.907 2,06%   

2 2000 23.379 2,06%   

3 2001 24.863 6,35%   

4 2002 25.890 4,13%   

5 2003 26.959 4,13%   

6 2004 28.073 4,13%   

7 2005 29.232 4,13%   

8 2006 30.439 4,13%   

9 2007 31.696 4,13%   

10 2008 33.005 4,13% 25.247

11 2009 34.368 4,13% 25.609 1,43% 

12 2010 35.788 4,13% 25.965 1,39% 

13 2011 37.266 4,13% 26.316 1,35% 

14 2012 38.805 4,13% 26.661 1,31% 

15 2013 40.408 4,13% 27.000 1,27% 

16 2014 42.077 4,13% 27.335 1,24% 

17 2015 43.814 4,13% 27.663 1,20% 

18 2016 45.624 4,13% 27.986 1,17% 
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Ano 

Arraial do Cabo

FRF-IME Prolagos

Residente taxa Residente Taxa

19 2017 47.508 4,13% 28.303 1,13% 

20 2018 49.470 4,13% 28.614 1,10% 

21 2019 51.513 4,13% 28.919 1,07% 

22 2020 53.641 4,13% 29.218 1,03% 

23 2021 55.856 4,13% 29.510 1,00% 

24 2022 58.163 4,13% 29.795 0,97% 

25 2023 60.565 4,13% 30.071 0,93%

26 2024 63.067 4,13% 30.340 0,89% 

27 2025 65.671 4,13% 30.601 0,86% 

28 2026 68.383 4,13% 30.853 0,82% 

29 2027 71.208 4,13% 31.098 0,79% 

30 2028 74.149 4,13% 31.334 0,76% 

31 2029 77.211 4,13% 31.561 0,72% 

32 2030 80.400 4,13% 31.780 0,69% 

Fonte: Relatório IME e Projeção populacional elaborada pela Prolagos 

Tabela 5.3.2

Ano 

Armação dos Búzios

FRF-IME Prolagos

Residente taxa Residente Taxa

-2 1996 14.361 8,67%   

-1 1997 15.606 8,67%   

0 1998 16.959 8,67%   

1 1999 18.430 8,67%   

2 2000 20.027 8,67%   

3 2001 18.850 -5,88%   

4 2002 19.519 3,55%   

5 2003 20.212 3,55%   

6 2004 20.930 3,55%   

7 2005 21.673 3,55%   

8 2006 22.442 3,55%   

9 2007 23.239 3,55%   

10 2008 24.064 3,55% 24.980

11 2009 24.918 3,55% 25.911 3,73% 

12 2010 25.803 3,55% 26.844 3,60% 

13 2011 26.719 3,55% 27.777 3,48% 
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Ano 

Armação dos Búzios

FRF-IME Prolagos

Residente taxa Residente Taxa

14 2012 27.667 3,55% 28.711 3,36% 

15 2013 28.649 3,55% 29.645 3,25% 

16 2014 29.666 3,55% 30.578 3,15% 

17 2015 30.719 3,55% 31.509 3,04% 

18 2016 31.810 3,55% 32.438 2,95% 

19 2017 32.939 3,55% 33.364 2,85% 

20 2018 34.109 3,55% 34.288 2,77% 

21 2019 35.319 3,55% 35.209 2,69% 

22 2020 36.573 3,55% 36.126 2,60% 

23 2021 37.872 3,55% 37.038 2,52% 

24 2022 39.436 4,13% 37.944 2,45% 

25 2023 41.064 4,13% 38.884 2,48%

26 2024 42.760 4,13% 39.738 2,20% 

27 2025 44.526 4,13% 40.625 2,23% 

28 2026 46.365 4,13% 41.505 2,17% 

29 2027 48.280 4,13% 42.377 2,10% 

30 2028 50.274 4,13% 43.240 2,04% 

31 2029 52.350 4,13% 44.095 1,98% 

32 2030 54.513 4,13% 44.942 1,92% 

Fonte: Relatório IME e Projeção populacional elaborada pela Prolagos 

Tabela 5.3.3 

Ano 

Cabo Frio

FRF-IME Prolagos

Residente taxa Residente taxa

-2 1996 87.162 5,81%     

-1 1997 92.226 5,81%     

0 1998 97.584 5,81%     

1 1999 103.254 5,81%     

2 2000 109.253 5,81%     

3 2001 111.836 2,36%     

4 2002 117.730 5,27%     

5 2003 123.934 5,27%     

6 2004 130.465 5,27%     

7 2005 137.341 5,27%     

8 2006 144.579 5,27%     
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Ano 

Cabo Frio

FRF-IME Prolagos

Residente taxa Residente taxa

9 2007 152.198 5,27%     

10 2008 160.219 5,27% 165.356

11 2009 168.663 5,27% 169.592 2,56% 

12 2010 177.551 5,27% 173.835 2,50% 

13 2011 186.908 5,27% 178.083 2,44% 

14 2012 196.758 5,27% 182.334 2,39% 

15 2013 207.127 5,27% 186.586 2,33% 

16 2014 218.043 5,27% 190.836 2,28% 

17 2015 229.534 5,27% 195.080 2,22% 

18 2016 241.630 5,27% 199.317 2,17% 

19 2017 254.364 5,27% 203.545 2,12% 

20 2018 267.769 5,27% 207.759 2,07% 

21 2019 281.880 5,27% 211.953 2,02% 

22 2020 296.735 5,27% 216.122 1,97% 

23 2021 312.373 5,27% 220.259 1,91% 

24 2022 325.274 4,13% 224.356 1,86% 

25 2023 338.708 4,13% 228.409 1,81%

26 2024 352.697 4,13% 232.416 1,75% 

27 2025 367.263 4,13% 236.375 1,70% 

28 2026 382.431 4,13% 240.280 1,65% 

29 2027 398.226 4,13% 244.129 1,60% 

30 2028 414.672 4,13% 247.920 1,55% 

31 2029 431.798 4,13% 251.653 1,51% 

32 2030 449.632 4,13% 255.327 1,46% 

Fonte: Relatório IME e Projeção populacional elaborada pela Prolagos 

Tabela 5.3.4 

Ano 

Iguaba Grande

FRF-IME Prolagos

Residente taxa Residente taxa

-2 1996 9.221 7,17%     

-1 1997 9.882 7,17%     

0 1998 10.591 7,17%     

1 1999 11.350 7,17%     

2 2000 12.164 7,17%     

3 2001 15.618 28,40%     
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Ano 

Iguaba Grande

FRF-IME Prolagos

Residente taxa Residente taxa

4 2002 16.166 3,51%     

5 2003 16.734 3,51%     

6 2004 17.321 3,51%     

7 2005 17.929 3,51%     

8 2006 18.558 3,51%     

9 2007 19.210 3,51%     

10 2008 19.884 3,51% 20.053

11 2009 20.582 3,51% 20.839 3,92% 

12 2010 21.304 3,51% 21.621 3,75% 

13 2011 22.052 3,51% 22.399 3,60% 

14 2012 22.826 3,51% 23.173 3,46% 

15 2013 23.627 3,51% 23.944 3,33% 

16 2014 24.457 3,51% 24.712 3,21% 

17 2015 25.315 3,51% 25.477 3,10% 

18 2016 26.204 3,51% 26.238 2,99% 

19 2017 27.123 3,51% 26.996 2,89% 

20 2018 28.075 3,51% 27.751 2,80% 

21 2019 29.061 3,51% 28.504 2,71% 

22 2020 30.081 3,51% 29.253 2,63% 

23 2021 31.137 3,51% 29.998 2,55% 

24 2022 32.423 4,13% 30.736 2,46% 

25 2023 33.762 4,13% 31.468 2,38%

26 2024 35.156 4,13% 32.194 2,31% 

27 2025 36.608 4,13% 32.915 2,24% 

28 2026 38.120 4,13% 33.629 2,17% 

29 2027 39.694 4,13% 34.335 2,10% 

30 2028 41.334 4,13% 35.032 2,03% 

31 2029 43.041 4,13% 35.723 1,97% 

32 2030 44.818 4,13% 36.406 1,91% 

Fonte: Relatório IME e Projeção populacional elaborada pela Prolagos 
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Tabela 5.3.5 

Ano 

São Pedro da Aldeia

FRF-IME Prolagos

Residente taxa Residente taxa

-2 1996 45.074 4,50%     

-1 1997 47.102 4,50%     

0 1998 49.222 4,50%     

1 1999 51.437 4,50%     

2 2000 53.752 4,50%     

3 2001 53.606 -0,27%     

4 2002 55.112 2,81%     

5 2003 56.661 2,81%     

6 2004 58.253 2,81%     

7 2005 59.890 2,81%     

8 2006 61.573 2,81%     

9 2007 63.303 2,81%     

10 2008 65.082 2,81% 77.157

11 2009 66.911 2,81% 79.342 2,83% 

12 2010 68.791 2,81% 81.523 2,75% 

13 2011 70.724 2,81% 83.700 2,67% 

14 2012 72.711 2,81% 85.872 2,59% 

15 2013 74.755 2,81% 88.038 2,52% 

16 2014 76.855 2,81% 90.197 2,45% 

17 2015 79.015 2,81% 92.350 2,39% 

18 2016 81.235 2,81% 94.495 2,32% 

19 2017 83.518 2,81% 96.632 2,26% 

20 2018 85.865 2,81% 98.763 2,21% 

21 2019 88.277 2,81% 100.885 2,15% 

22 2020 90.758 2,81% 102.998 2,09% 

23 2021 93.308 2,81% 105.099 2,04% 

24 2022 97.162 4,13% 107.183 1,98% 

25 2023 101.175 4,13% 109.250 1,93%

26 2024 105.353 4,13% 111.300 1,88% 

27 2025 109.704 4,13% 113.331 1,82% 

28 2026 114.235 4,13% 115.344 1,78% 

29 2027 118.953 4,13% 117.335 1,73% 

30 2028 123.866 4,13% 119.301 1,68% 

31 2029 128.982 4,13% 121.245 1,63% 

32 2030 134.308 4,13% 123.166 1,58% 

Fonte: Relatório IME e Projeção populacional elaborada pela Prolagos 
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Tabela 5.3.6 

Ano 

Total

FRF-IME Prolagos

Residente taxa Residente taxa

-2 1996     

-1 1997     

0 1998     

1 1999     

2 2000     

3 2001     

4 2002     

5 2003     

6 2004     

7 2005     

8 2006     

9 2007     

10 2008 302.254 312.793

11 2009 315.441 4,36% 321.293 2,72% 

12 2010 329.236 4,37% 329.788 2,64% 

13 2011 343.668 4,38% 338.275 2,57% 

14 2012 358.767 4,39% 346.751 2,51% 

15 2013 374.566 4,40% 355.213 2,44% 

16 2014 391.097 4,41% 363.658 2,38% 

17 2015 408.397 4,42% 372.079 2,32% 

18 2016 426.503 4,43% 380.474 2,26% 

19 2017 445.452 4,44% 388.840 2,20% 

20 2018 465.288 4,45% 397.175 2,14% 

21 2019 486.051 4,46% 405.470 2,09% 

22 2020 507.788 4,47% 413.717 2,03% 

23 2021 530.546 4,48% 421.904 1,98% 

24 2022 552.458 4,13% 430.014 1,92% 

25 2023 575.274 4,13% 438.082 1,88%

26 2024 599.033 4,13% 445.988 1,80% 

27 2025 623.773 4,13% 453.847 1,76% 

28 2026 649.535 4,13% 461.611 1,71% 

29 2027 676.361 4,13% 469.274 1,66% 

30 2028 704.295 4,13% 476.827 1,61% 

31 2029 733.382 4,13% 484.277 1,56% 

32 2030 763.671 4,13% 491.621 1,52% 

Fonte: Relatório IME e Projeção populacional elaborada pela Prolagos 
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� Considerações da FGV sobre os comparativos apresentados: 

O Estudo da FRF-IME considerou uma taxa de crescimento constante durante todo o 

período em estudo para os municípios analisados. A adoção de uma taxa de crescimento 

constante não representa o comportamento da evolução populacional ao longo do 

tempo, já que a tendência é uma redução gradativa de crescimento devido a 

condicionantes tais como quantidade de vazios geográficos, áreas de preservação, lei de 

zoneamento urbano, que limitam e ordenam a ocupação urbana. 

Portanto, a projeção populacional realizada pela equipe da Prolagos torna-se mais 

realista ao projetar situações com crescimentos populacionais anuais decrescentes ao 

longo do tempo, diversamente do estudo da FRF-IME que considerou esta taxa 

constante. 

A justificativa do estudo da Prolagos como mais realista também é fundamentada pela 

metodologia utilizada pela Concessionária. Nesta, a distribuição da população atual e 

projetada de cada município foi feita considerando, por um lado, as tendências históricas 

de desenvolvimento urbano, diferenciadas em cada um deles, e, por outro lado, as 

condicionantes legais ao seu desenvolvimento futuro estabelecidas em LUOS e PDDU. 

Também foram considerados alguns projetos específicos, de porte, além de informações 

relativas à cobertura do solo e ao padrão de densidades de ocupação, das diretrizes e 

restrições de zoneamento de cada município e pela proporção entre domicílios 

permanentes e de uso ocasional. 

No caso do estudo realizado pela FRF-IME observou-se também incongruências nos 

últimos valores populacionais apresentados, já que para todos os municípios, nos dois 

últimos anos, foi adotado uma taxa de crescimento anual de 4,13%, sem justificativa para 

tal adoção. 

Outro fato, é que pelas projeções do FRF-IME a população entre 2008 e 2023 passaria 

de 302.254 habitantes para 575.274 habitantes, o que implicaria em praticamente dobrar 

a população atendida na concessão. O que parece improvável face às dificuldades de 

urbanização da região em estudo. 
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5.4 População atendida pelos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário de acordo com a projeção populacional 

realizada pela Prolagos 

5.4.1 Índice de atendimento de água 

Os índices atuais de atendimento pelo serviço de água potável nos cinco municípios da 

Concessão foram determinados a partir dos dados disponíveis no cadastro comercial da 

Prolagos, que forneceu o número de ligações ativas e inativas. Desta análise preliminar resultou 

a adoção do mês de setembro/07 como mês de referência. 

Usou-se para denominador da relação “atendidos/total” o número médio de economias 

residenciais atendidas em setembro/07 (englobando domicílios permanentes e de uso ocasional). 

O denominador foi fornecido pelos estudos populacionais, nos quais foram determinados os 

número de domicílios permanentes e de uso ocasional no ano 2008. Desta forma, determinou-se 

um “índice de atendimento geral” para cada município, o qual abrange, indiscriminadamente, os 

usuários permanentes e ocasionais. 

5.4.2 Índice de atendimento de esgotos 

A concessão da Prolagos para os serviços de coleta e tratamento de esgotos abrange os 

Municípios de Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, ou seja, não inclui o 

Município de Arraial do Cabo. 

O contrato de concessão estabelece que a coleta dos esgotos seria feita através das captações 

de vazões do sistema unitário, em tempo seco, atingindo gradativamente os objetivos de 

atendimento de esgotos para as áreas prioritárias. 

Como o elemento de transporte dos esgotos é a rede de drenagem pluvial existente nos 

municípios, a metodologia de cálculo foi fundamentada na delimitação das áreas de atendimento 
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das captações, através das sub-bacias de drenagem (levantamento planialtimétrico), e nos 

cadastros das redes e galerias de drenagem. 

Os dados de distribuição da população por zonas homogêneas foram interpolados com as áreas 

de atendimento de esgotos, resultando na população atendida pelo sistema de esgotos. Por fim, 

este último número foi dividido pela população total urbana, obtendo-se então o percentual de 

atendimento de esgotos. 

Tabela 5.4.2.1 

Projeção Populacional Realizada para o Segundo Quinquênio 

Município 

População - Ano 2004 

Residente Flutuante 
Total 

(Temporada) 

Distribuição Temporada População Atendida Índice de Atendimento (%) 

Urbana Rural Água Esgoto Água Esgoto 

Armação dos Búzios 21.346 14.942  36.288  36.288  0 30.373  15.277  83,7 42,1 

Arraial do Cabo 24.447 17.113  41.560  41.560  0 33.664  (*) 81,0 (*) 

Cabo Frio 145.435 101.805  247.240  244.173  3.067 200.466 100.843 82,1 41,3 

Iguaba Grande 17.351 12.146  29.497  41.642  0 29.649  16.657  71,2 40,0 

São Pedro da Aldeia 69.698 48.789  118.487  109.671  8.816 92.453  44.965  84,3 41,0 

Total da Região 278.277 194.794  473.071  473.335  11.883  386.605 177.743 81,7 41,2 

Município 

População - Ano 2005 

Residente Flutuante 
Total 

(Temporada) 

Distribuição Temporada População Atendida Índice de Atendimento (%) 

Urbana Rural Água Esgoto Água Esgoto 

Armação dos Búzios 22.214 15.550  37.764  37.764  0 32.477  16.125  86,0 42,7 

Arraial do Cabo 24.592 17.214  41.806  41.806  0 33.863  (*) 81,0 (*) 

Cabo Frio 150.498 105.349  255.847  252.402  3.445 208.736 106.261 82,7 42,1 

Iguaba Grande 17.967 12.577  30.544  30.544  0 21.747  12.218  71,2 40,0 

São Pedro da Aldeia 71.417 49.992  121.409  112.249  9.160 97.657  46.022  87,0 41,0 

Total da Região 286.688 200.682  487.370  474.765  12.605  394.480 180.626 83,1 40,5 

Município 

População - Ano 2006 

Residente Flutuante 
Total 

(Temporada) 

Distribuição Temporada População Atendida Índice de Atendimento (%) 

Urbana Rural Água Esgoto Água Esgoto 

Armação dos Búzios 23.116 16.181  39.297  39.297  0 34.189  17.291  87,0 44,0 

Arraial do Cabo 24.738 17.317  42.055  42.055  0 34.485  (*) 82,0 (*) 

Cabo Frio 155.738 109.017  264.755  260.855 3.870 215.727 121.298 82,7 46,5 

Iguaba Grande 18.605 13.024  31.629  31.629  0 23.405  12.651  74,0 40,0 

São Pedro da Aldeia 73.178 51.225  124.403  114.885  9.518 99.950  47.103  87,0 41,0 

Total da Região 295.375 206.763  502.138  488.720  13.388  407.755 198.343 83,4 43,1 

Município 

População - Ano 2007 

Residente Flutuante 
Total 

(Temporada) 

Distribuição Temporada População Atendida Índice de Atendimento (%) 

Urbana Rural Água Esgoto Água Esgoto 

Armação dos Búzios 24.055  16.839  40.894  40.894  0 35.577  20.038  87,0 49,0 

Arraial do Cabo 24.884 17.419  42.303  42.303  0 34.688  (*) 82,0 (*) 

Cabo Frio 161.160 112.812  273.972  269.624 4.348 222.979 125.375 82,7 46,5 

Iguaba Grande 19.267 13.487  32.754  32.754  0 24.238  13.102  74,0 40,0 

São Pedro da Aldeia 74.983 52.488  127.471  117.581  9.890 103.589 48.208  88,1 41,0 

Total da Região 304.349 213.044  517.393  503.155  14.238  421.071 206.723 83,7 43,5 
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Município 

População - Ano 2008 

Residente Flutuante 
Total 

(Temporada) 

Distribuição Temporada População Atendida Índice de Atendimento (%)

Urbana Rural Água Esgoto Água Esgoto 

Armação dos Búzios 24.980 17.486  42.466  42.466 0 37.795  21.828  89,0 51,4 

Arraial do Cabo 25.247 17.673  42.920  42.920 0 35.924  (*) 83,7 (*) 

Cabo Frio 165.356 115.749  281.105  276.220  4.885  228.434 128.442 82,7 46,5 

Iguaba Grande 20.053 14.037  34.090  34.090 0 25.227  13.636  74,0 40,0 

São Pedro da Aldeia 77.157 54.010  131.167  120.890 10.277 106.504 54.401  88,1 45,0 

Total da Região 312.793 218.955  531.748  516.586 15.162  433.883 218.306 84,0 44,7 

Fonte: Estudo Populacional realizado pela Prolagos

Obs.: (*) A concessão da Prolagos não abrange os serviços de coleta de esgotos no Município de Arraial do Cabo. 

6. Evolução da demanda do serviço público de saneamento 

básico nos últimos cinco anos na região atendida pela 

Prolagos (item 1.4.5 do TR) 

6.1 Informações da produção anual no Segundo Quinquênio 

A FGV analisou as informações referentes aos volumes produzidos pela Concessionária no 

período de 2004 a 2008 e observou que a produção de água necessária para atendimento a 84 % 

da população total dos cinco municípios abrangidos na área de concessão da Prolagos (índice de 

atendimento de 2008) corresponde a 2.393.342 m³/mês.  

O gráfico apresentado a seguir informa os valores médios produzidos no período referente ao 

Segundo Quinquênio: 
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Gráfico 6.1.1 

Volumes Médios Produzidos
 (Período 2004 a 2008) 
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Fonte: Relatório de Gestão da Prolagos 

  

Gráfico 6.1.2 

Volumes Produzidos nos meses de
 Janeiro, Fevereiro e Março

 (Período 2004 a 2008) 
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Fonte: Relatório de Gestão da Prolagos 

Pode-se observar que o volume produzido reduziu de 2004 para 2008, mesmo com aumento do 

nível de atendimento a população de 81,7% (2004) para 84% (2008), o que caracteriza uma 

melhora de eficiência operacional do sistema, obtida através de ações como redução dos índices 

de perdas (situação que foi observada no período analisado). 

Considerando-se que a meta de atendimento à população com o sistema de abastecimento de 

água estabelecida para o final período da concessão é 90%, sendo que esta, de acordo com o 
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Segundo Termo Aditivo, será alcançada em 2010 através das intervenções previstas na Fase II, 

foi realizada a seguinte simulação: 

Em 2008, para atendimento a 84% da população da região referente à concessão da Prolagos, 

foi produzido um volume de 2.393.342 m³.  

Como este valor reduziu durante o período analisado, para efeito de cálculo, adotou-se a média 

para o período, que corresponde a um volume de 2.611.273 m³. Considerando somente os meses 

de janeiro a março (alta temporada) obtém-se um volume médio de 2.746.102 m³. Assim, observa-

se que não houve diferença significativa, conforme poder-se-ia esperar, do valor médio anual 

comparado ao valor médio durante os meses da alta temporada.  

Para atender 90% da população, nas condições observadas neste período, seria necessário 

produzir um volume de 2.797.793 m³ (2.942.252 m³ considerando somente os meses da alta 

temporada), que corresponde a uma vazão máxima diária de 1.295 l/s (ou 1.362 l/s somente para 

os meses da alta temporada). 

Esta meta deve ao menos ser mantida, conforme condição contratual. Na condição de 

manutenção da meta de atendimento a 90% da população, sem aumento deste nível, seriam 

necessárias somente intervenções para atender o crescimento vegetativo. 

Através da projeção populacional da Prolagos e informações de vazões e volumes produzidos foi 

elaborada a seguinte projeção de demandas: 
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Tabela 6.1.1

Evolução das Demandas de Água 

ANO 
População Total Residente + 

Flutuante 

Nível de 
Atendimento 

(%) 

População 
Atendida 

Per Capita 
(l/hab.dia) 

Per Capita 
Incluindo 
Perdas 

(l/hab.dia) 

Perdas (%) k1 k2 
Vazão média 

diária 
(m3/dia) 

Vazão máxima 
diária (l/s) 

Vazão máxima 
horária (l/s) 

1 2008 531.748 84 446.668 97 190 49 

1,2 1,5 

84.934,74 1.179,65 1.769,47 

2 2009 546.198 84 458.806 110 190 42 87.042,00 1.208,92 1.813,38 

3 2010 560.640 90 504.576 114 190 40 95.869,37 1.331,52 1.997,28 

4 2011 575.068 90 517.561 115 189 39 97.818,98 1.358,60 2.037,90 

5 2012 589.477 90 530.529 117 188 38 99.739,46 1.385,27 2.077,91 

6 2013 603.862 90 543.476 120 187 36 101.629,99 1.411,53 2.117,29 

7 2014 618.219 90 556.397 122 187 35 104.046,19 1.445,09 2.167,63 

8 2015 632.534 90 569.281 123 186 34 105.886,24 1.470,64 2.205,96 

9 2016 646.806 90 582.125 125 186 33 108.275,29 1.503,82 2.255,74 

10 2017 661.028 90 594.925 126 185 32 110.061,16 1.528,63 2.292,94 

11 2018 675.198 90 607.678 127 184 31 111.812,71 1.552,95 2.329,43 

12 2019 689.299 90 620.369 128 183 30 113.527,55 1.576,77 2.365,16 

13 2020 703.319 90 632.987 129 182 29 115.203,64 1.600,05 2.400,08 

14 2021 717.237 90 645.513 131 182 28 117.483,39 1.631,71 2.447,57 

15 2022 731.024 90 657.921 132 181 27 119.083,78 1.653,94 2.480,91 

16 2023 744.739 90 670.265 133 180 26 120.647,78 1.675,66 2.513,50 

17 2024 758.180 90 682.362 134 178 25 121.460,37 1.686,95 2.530,42 

18 2025 771.540 90 694.386 134 178 25 123.600,69 1.716,68 2.575,01 

19 2026 784.739 90 706.265 134 178 25 125.715,14 1.746,04 2.619,07 

20 2027 797.766 90 717.989 134 178 25 127.802,08 1.775,03 2.662,54 

21 2028 810.606 90 729.545 134 178 25 129.859,07 1.803,60 2.705,40 

22 2029 823.271 90 740.944 134 178 25 131.888,00 1.831,78 2.747,67 

23 2030 835.756 90 752.180 134 178 25 133.888,06 1.859,56 2.789,33 
Fonte: Projeção populacional da Prolagos, tabulação FGV. 

Obs: Os coeficientes per capita foram obtidos e projetados em função dos volumes, vazões e populações informados pela Prolagos  no período 2003/2008. 
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A vazão média diária apresentada corresponde ao volume produzido em 2008 (Fonte: Relatório 

de Gestão da Prolagos). O volume médio produzido nos meses de janeiro, fevereiro e março de 

2008 (conforme gráfico 6.1.2 demonstrado anteriormente) é de 2.548.042 m³/mês, que 

corresponde a uma média de 84.934,74 m³/dia.  

�

O coeficiente per capita foi obtido a partir da projeção dos volumes e vazões, estimadas conforme 

a produção observada nas informações recebidas da Concessionária. Desta maneira, o consumo 

per capita corresponde a relação entre vazão média e população atendida, informada em 

l/habitantes dia. 

As perdas em 2008 situavam-se em 49%, como pode-se visualizar no item 6.1.1, para os anos 

seguintes a FGV projetou uma involução delas decrescendo com o objetivo de atingir 25% a partir 

de 2024, inclusive.  

A redução das perdas acarretará um incremento do per capita medido. Neste caso foi projetado 

um aumento de 97 l/hab dia para 134 l/hab dia quando as perdas se estabilizarem em 25%. Como 

consequência, o per capita produzido diminui de 190 l/hab dia para 178 l/hab dia 

  

No caso do per capita dos esgotos, estima-se que 20% dos volumes produzidos  de água não 

passem pelo ramal para se transformarem em águas servidas (ou seja, estes chegarão as 

unidades de consumo, independentemente, se forem fraudes ou submedidos). Das águas 

servidas é aplicado um coeficiente de retorno de 0,8 que projeta os esgotos que serão lançados 

aos sistemas de coleta. Adicionalmente, foi previsto uma vazão adicional de infiltração de 30% da 

vazão sanitária. 

A FGV verificou que a capacidade das estações de tratamento de água existentes atinge 1.240 l/s. 

Ou seja, as unidades estão como capacidade no limite do atendimento às demandas atuais, 

sendo necessárias intervenções em curto prazo para ampliar esta capacidade, visando suprir as 

demandas provenientes do crescimento vegetativo. 
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Tabela 6.1.2 

Contribuições de Esgoto 

ANO 

População 
Total 

Residente + 
Flutuante 

Nível de 
Atendimento 

(%) 

População 
Atendida 

Per Capita 
(l/hab.dia) 

Per Capita 
Incluindo 
Perdas 

(l/hab.dia) 

Perdas % k1 k2 
Coeficiente de 

Retorno 

Vazão 
média 

(m3/dia) 

Vazão média  
(l/s) 

Vazão máxima  
(l/s) 

1 2008 531.748 45 237.691 152 190 20 

1,2 1,5 0,8 

37.212,97 516,85 775,27 

2 2009 546.198 45 245.789 152 190 20 38.480,75 534,45 801,68 

3 2010 560.640 70 392.448 152 190 20 61.441,62 853,36 1.280,03 

4 2011 575.068 70 402.547 151 189 20 62.691,10 870,71 1.306,06 

5 2012 589.477 70 412.634 150 188 20 63.921,91 887,80 1.331,71 

6 2013 603.862 70 422.703 150 187 20 65.133,53 904,63 1.356,95 

7 2014 618.219 70 432.753 150 187 20 66.682,05 926,14 1.389,21 

8 2015 632.534 70 442.774 149 186 20 67.861,32 942,52 1.413,78 

9 2016 646.806 70 452.764 149 186 20 69.392,43 963,78 1.445,68 

10 2017 661.028 70 462.720 148 185 20 70.536,98 979,68 1.469,52 

11 2018 675.198 70 472.638 147 184 20 71.659,52 995,27 1.492,91 

12 2019 689.299 70 482.509 146 183 20 72.758,54 1.010,54 1.515,80 

13 2020 703.319 70 492.323 146 182 20 73.832,73 1.025,45 1.538,18 

14 2021 717.237 70 502.066 146 182 20 75.293,80 1.045,75 1.568,62 

15 2022 731.024 70 511.717 145 181 20 76.319,47 1.059,99 1.589,99 

16 2023 744.739 70 521.318 144 180 20 77.321,82 1.073,91 1.610,87 

17 2024 758.180 70 530.726 142 178 20 77.842,60 1.081,15 1.621,72 

18 2025 771.540 70 540.078 142 178 20 79.214,31 1.100,20 1.650,30 

19 2026 784.739 70 549.317 142 178 20 80.569,44 1.119,02 1.678,53 

20 2027 797.766 70 558.436 142 178 20 81.906,93 1.137,60 1.706,39 

21 2028 810.606 70 567.424 142 178 20 83.225,23 1.155,91 1.733,86 

22 2029 823.271 70 576.290 142 178 20 84.525,55 1.173,97 1.760,95 

23 2030 835.756 70 585.029 142 178 20 85.807,37 1.191,77 1.787,65 

Fonte: Projeção populacional da Prolagos, tabulação FGV. 

Obs: O coeficiente per capita foi obtido através da observação  das informações dos volumes e vazões, repassadas pela Prolagos  
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Após o início do funcionamento da ETE Jardim Esperança, que está sendo construída, FGV

verificou que a capacidade das estações de tratamento de esgoto nesta fase da concessão pode 

chegar a 925 l/s, lembrando que o Município de Arraial do Cabo não é atendido pela Prolagos no 

tocante aos serviços de esgotos sanitários.  

Se não for considerada a capacidade desta unidade de tratamento, que ainda não se encontra em 

operação, que corresponde a 160 l/s, as capacidades das demais Estações de Tratamento de 

Esgoto utilizadas atualmente totalizam 765 l/s. Ou seja, a capacidade supre as demandas 

existentes, porém necessita de outras intervenções para proporcionar o acréscimo no nível de 

atendimento à população de 45% para 70%, previsto em curto prazo, como demonstrado.  

Portanto, o inicio da operação da ETE Jardim Esperança é fundamental para o atendimento a 

meta de 70% da população beneficiada com serviços de esgoto a partir do ano de 2010. 

7. Planejamento para melhorias, ampliações e modernização 

(item 1.4.5 do TR) 

7.1 Modernização e expansão do sistema de água 

7.1.1 Intervenções programadas 

As obras destinadas à disponibilização e ao fornecimento de água foram antecipadas em duas 

fases denominadas Fase II e Fase III, conforme o Segundo Termo Aditivo, substituindo quaisquer 

outros planos de investimentos anteriormente relacionados à concessão. 

A seguir estão discriminadas as principais intervenções programadas pela Prolagos para o 

sistema de abastecimento de água, com o objetivo de atender às metas estabelecidas no 

Segundo Termo Aditivo. 

� Implantação da adutora Trimumu e Implantação de boosters para bombeamento da 

água transportada na adutora Trimumu: 



129 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Atualmente o abastecimento de água de Armação dos Búzios é feito através da 

subadutora Búzios (DN 300mm), assentada junto à rodovia RJ-106, que deriva das 

linhas adutoras principais provenientes da ETA Prolagos. No entroncamento da RJ-102, 

a subadutora segue junto a esta rodovia até o booster denominado Praia Rasa, distante 

cerca de 2,8 km. A localidade de Tamoios não possui, atualmente, abastecimento 

interligado ao sistema Juturnaíba. Os estudos hidráulicos consideraram o sistema desde 

o reservatório Morro da Crista até o booster Praia Rasa. 

A linha Trimumu começa no quilometro 25,6 da linha adutora principal no diâmetro de 

600 mm com extensão de 3,5 km até a estação de manobra RJ-106. A partir deste 

cruzamento a adutora segue com diâmetro de 500 mm, paralela a subadutora existente 

de 300 mm, até o booster Botafogo perfazendo mais 6,8 km. O trecho final desta adutora 

é no diâmetro de 400 mm e segue 9,7 km até o booster Praia Rasa, passando pelo 

entroncamento da RJ-106 com a RJ-102, onde a adutora irá, no futuro, derivar para a 

localidade de Tamoios. 

�  Bacaxa (reliner -12000m): 

Com as obras de revitalização da adutora Bacaxá em 2007 houve um aumento de cerca 

de 25% na vazão aduzida para o reservatório do Vinhateiro em São Pedro da Aldeia, o 

qual abastece principalmente o Município de Cabo Frio, além dos Municípios de São 

Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios. 

� Implantação da Adutora Tamoios: 

Atualmente o abastecimento de água de Tamoios é feito através da ETA - Tamoios, 

localizada no km 135,5 da rodovia RJ-106 no final da Rua Cabo Frio s/ n°, próximo ao 

centro de consumo. A ETA capta da Lagoa Tamoios e possui capacidade instalada de 40 

l/s. 

A nova adutora Tamoios irá derivar da adutora Trimumu, no entroncamento da RJ-106 

com a RJ-102, proveniente do sistema adutor da ETA Juturnaíba e irá abastecer com 

mais 150 l/s a localidade de Tamoios. 
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O projeto da linha Tamoios compreende as seguintes unidades principais: 

� Caixa de manobra: será implantada no km 124 da rodovia RJ-106, irá interligar a 

adutora Tamoios na adutora existente (DN 300 mm), responsável pelo abastecimento 

de Armação dos Búzios, e à adutora Trimumu projetada (DN 400 mm); 

� Adutora Tamoios inicia no km 124 e segue até o km 135,5 da rodovia RJ-106, 

terminando no final da Rua Cabo Frio, onde se localiza a atual estação de tratamento 

de água; e 

� Booster Tamoios: será implantado no km 125 da rodovia RJ-106 na adutora Tamoios 

e contará com dois conjuntos moto-bomba de 85 cv para uma vazão de 150 l/s e 

AMT de 30 m , sendo um reserva. 

� Duplicação da Adutora de Búzios: 

Atualmente, o abastecimento de água de Armação dos Búzios é feito através de uma 

subadutora de 300 mm que leva até a Cidade de Búzios cerca de 90 l/s, assentada junto 

à rodovia RJ-106, que deriva das linhas adutoras principais proveniente da ETA 

Prolagos, com captação na Lagoa de Juturnaíba, na estação de manobra. No 

entrocamento da RJ-102 a subadutora segue junto a esta rodovia até o booster

denominado Praia Rasa, distante cerca de 2,8 km e da linha existente na Estrada Cabo 

Frio/Búzios que transporta cerca de 50 l/s. 

A duplicação da adutora de Búzios será no trecho entre o booster da Rasa e o 

reservatório de Búzios e transportará mais 150 l/s para Búzios. 

Para a duplicação da adutora de Búzios melhorar o abastecimento do Município de 

Armação dos Búzios, definiu-se uma diretriz de caminhamento da adutora considerando 

a alimentação desta a partir do sistema adutor existente, viabilizando a integração desta 

linha com o reservatório implantado no bairro São José. O caminhamento escolhido visa 

evitar a localidade denominada de Rasa, onde a linha existente de adução possui várias 

derivações clandestinas (Furtos).  
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O ponto de interligação da nova adutora com sistema adutor existente será no booster

da Rasa, nas proximidades da RJ-102.  

A adutora, em PVC DEFºFº 1MPA DN 400mm, terá a extensão 14,3 km. A adutora, 

desde a interligação até o reservatório no bairro São José, em Búzios, foi sub-dividida 

em dois trechos de execução, conforme marco de andamento de obras, anexo do Termo 

Aditivo:  

� TRECHO 1 - Já executado (40 % das Obras):  

Data de Conclusão das Obras - 06/01/2009 

Extensão - 5.720,00 m.  

� TRECHO 2 - Em execução (60 % das Obras) 

Data de Conclusão das Obras - 06/07/2010 

Extensão - 8.580,00 m.  

Os resultados encontrados para a nova linha adutora de Búzios indicaram a necessidade 

da substituição dos conjuntos moto-bomba, hoje instalados.  

� Implantação de novos trechos de rede de distribuição e novas unidades de reservação: 

Após as obras de revitalização da adutora Bacaxá houve um aumento de cerca de 25% 

na vazão aduzida para o reservatório do Vinhateiro em São Pedro da Aldeia, o qual 

abastece principalmente o Município de Cabo Frio, além dos Municípios de São Pedro 

da Aldeia e Armação dos Búzios. 

Com isso, foram necessárias obras de melhoria no tronco de distribuição Cabo Frio-

Búzios (obras no sistema emergencial). Esta adutora perfaz uma extensão aproximada 

de 18,5 km, começando no reservatório do Vinhateiro, com diâmetro de 500 mm e 

terminando no Pórtico de Búzios, com diâmetro de 300 mm. Seguem abaixo as obras 

realizadas: 

� Obra de reforço no bairro Porto do Carro em Cabo Frio: 1.300 metros com diâmetro 

de 300mm (PEAD, PN-6 e diâmetro externo de 315mm); 
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� Instalação de booster na praça do bairro do Tangará em Cabo Frio, para pressurizar 

e recalcar a vazão para o trecho de Búzios; e 

� Inserção de tubulação (Relining) em PEAD no diâmetro externo de 250mm, num 

trecho de 4.400 metros da antiga adutora de 300 mm em ferro fundido, no limite dos 

Municípios de Cabo Frio e Búzios. 

Dando sequência às obras do tronco de distribuição de água no Município de Armação 

dos Búzios, foram implantados na 1ª etapa do sistema de reservação, dois reservatórios 

com capacidade total de 2500 m³, interligando o sistema emergencial com o sistema 

adutor existente de Búzios via booster Botafogo e Rasa que será duplicado. 

Haverá a segunda etapa na qual está prevista a implantação do 3° reservatório com 

capacidade de 1.250m³, e previsão de início da obra para janeiro de 2015. 

� Implantação de sistema de tratamento de lodo da ETA Juturnaíba: 

Este item faz parte do cronograma de obras da FASE II, porém, como este sistema já foi 

implantado, sua caracterização foi apresentada anteriormente no capítulo 4 deste 

relatório, referente à descrição do sistema existente. 

� Programas/Projetos de redução e controle de perdas:

Na localidade de Campo Redondo em São Pedro da Aldeia, verificou-se a invasão 

irregular da faixa das adutoras com a construção de imóveis. Diante desta situação, a 

Prolagos propôs à CASAN, a obra de reabilitação e o desvio da adutora Bacaxá que 

além de melhorar o abastecimento da região resolveria também o problema de 106 

casos de invasores em área de risco na faixa da referida adutora, mas após vistoria, no 

local, com a CASAN constatou-se, não só na área mencionada, como também invasões 

em áreas das outras duas adutoras principais desde o bairro Morro dos Milagres até a 

estação de manobras do Vinhateiro.  

Em 2007, a adutora Bacaxá foi desviada (cerca de 580 m) em três trechos ao longo das 

áreas invadidas. Em 2008, o desvio das adutoras principais (esquerda e direita) no bairro 
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Campo Redondo, se deu pela Estrada dos Passageiros entre a Rua Lopes da Cunha e 

Rua dos Andradas com 495 m de extensão. 

No trecho das adutoras principais (esquerda e direita), na localidade do Morro dos 

Milagres, foram executadas obras de sinalização, com marcos de concreto, tendo em 

vista que a faixa de ocupação das mesmas atualmente encontra-se em terrenos livres de 

edificações (Praça). 

� Implantação de pequenas extensões e reabilitações da rede de distribuição: 

Implantação da setorização das redes de distribuição de água de Iguaba Grande 

favorecendo 20 mil habitantes. 

� Implantação da adutora e trechos de rede para atendimento aos bairros Monte Alto e 

Figueira: 

O novo sistema de recalque será incorporado à rede existente da Prolagos, a partir de 

uma interconexão a ser executada no local conhecido como Praia da Baleia no Município 

de São Pedro da Aldeia. Também será construído um booster, com um conjunto motor 

bomba de 10 Hp, Vazão de 15l/s e AMT de 42m, necessário para garantir as pressões 

requeridas pela adução. A partir desse booster está sendo proposta a execução de uma 

travessia submersa em PEAD 150 mm com aproximadamente 5.600 m na Lagoa de 

Araruama na direção de Figueiras, assim como a execução de um ramal enterrado em 

PEAD 100 mm com aproximadamente 4.380 m até o reservatório com capacidade de 

250 m³ a ser implantado em Monte Alto, e uma interligação através de um ramal 

enterrado em PEAD 100 mm com aproximadamente 2.725 m até Figueiras, onde 

também será implantado um reservatório com capacidade de 250 m³, estas duas últimas 

obras serão executadas em uma segunda etapa de implantação. 

� Implantação de Nova adutora para atendimento ao Município de Iguaba Grande: 

Implantação de 13,00 km de adutora para fornecer 125 l/s para Iguaba Grande e 

favorecer 20 mil habitantes. 
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Esta relação de obras refere-se à Fase II do Segundo Termo Aditivo e deve ser 

concluídas no prazo de 36 meses contado da data de publicação da Deliberação nº 

114/2007, que ocorreu dia 06 de julho de 2007. Ainda referente ao Segundo Termo 

Aditivo, este estabelece que após a conclusão das obras relacionadas deve-se alcançar 

a meta estabelecida de 90% de atendimento à população com sistema de abastecimento 

de água. 

7.2 Modernização e expansão do sistema de esgoto  

7.2.1 Intervenções programadas 

As obras destinadas à coleta e tratamento do esgoto foram antecipadas em duas fases, 

denominadas Fase II e Fase III, conforme o Segundo Termo Aditivo, substituindo quaisquer outros 

planos de investimentos anteriormente relacionados à Concessão. 

A seguir estão discriminadas as principais intervenções programadas pela atual Concessionária, 

com o objetivo de atender às metas estabelecidas no Segundo Termo Aditivo. 

Algumas destas intervenções já foram mencionadas anteriormente no capítulo da descrição do 

sistema da FASE II (Capítulo 4 deste relatório). 

7.2.1.1 Esgoto São Pedro da Aldeia 

� Implantação de elevatórias, linhas de recalque e interceptores na sub-bacia 7 - (Praia 

Linda): 

A SB-7 é uma sub-bacia compreendida pelos bairros Praia Linda e Jardim Arco Íris, e 

fica à montante da SB-6 (Balneário), de forma que seus efluentes serão recalcados para 

a mesma, através da estação elevatória denominada EESB7-1. 
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� Implantação de elevatórias, linhas de recalque e interceptores na sub-bacia 6 

(Balneário): 

A sub-bacia 6 compreende os bairros Balneário das Conchas, Balneário São Pedro e 

Parque dos Meninos.  

� Implantação da elevatória 3.2, linhas de recalque e interceptores da sub-bacia 3 (São 

João): 

A sub-bacia 3 compreende os bairros Campo Redondo, São João e Parque Estoril. O 

sistema de captação de tempo seco desta sub-bacia é composto por sete captações de 

tempo seco, cerca de 2,6 km de interceptores com diâmetros entre 200 e 600 mm, cerca 

de 3,0 km de linha de recalque com diâmetro de 400 mm e duas estações elevatórias 

EESB 3.1 e EESB 3.2. 

A EESB 3.1, recalca todo o esgoto proveniente das sub-bacias 3 e 9, para a sub-bacia 1, 

e a EESB 3.2 localizada no condomínio Olga Zacarias, esta última recalca para coletor 

da sub-bacia 3.  

A SB-9 é uma sub-bacia que fica à montante da SB-3, logo os seus efluentes são 

recalcados para a mesma, através da elevatória EESB-9, e em seguida encaminhados 

por gravidade até a elevatória na sub-bacia 3.  

� Implantação de captação e elevatória VB 01 da sub-bacia 4 (Valão da base): 

A sub-bacia 4 compreende os bairros São Mateus e 75 % do bairro Rua do Fogo, sendo 

que o restante deste bairro e o bairro São Mateus estão contidos na sub-bacia 5.  

A SB-4 é uma sub bacia que fica à montante do Valão da Base, as cinco captações de 

tempo seco, 600 m de interceptores e cerca de 1,7 km de linha de recalque com 

diâmetro de 200 mm fazem um cinturão protegendo o Valão dos lançamentos de 

esgotos, encaminhando os efluentes para a estação elevatória denominada de EESB4-1, 

que recalca diretamente para estação de tratamento de esgotos.  
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7.2.1.2 Esgoto Cabo Frio 

� Implantação de captação, Elevatória VT 01, linhas de recalque e interceptores da sub-

bacia Vinhateiro: 

A sub-bacia Vinhateiro situa-se a noroeste da Cidade de Cabo Frio tendo como limite ao 

sul o Canal do Itajurú e ao norte o bairro Porto do Carro. Esta sub-bacia está situada no 

Município de São Pedro da Aldeia, no entanto, devido às características topográficas, o 

esgotamento sanitário fica otimizado quando lançado nas bacias de Cabo Frio. O esgoto 

coletado será encaminhado para a EE-VT01 e desta será recalcado através de 570 m de 

linha de recalque com diâmetro de 250 mm para a sub-bacia Porto do Carro. Está 

prevista a coleta de 33,3l/s na etapa de implantação e 47,92l/s na etapa final em 2023. 

� Implantação de captação, Elevatória PC01, linhas de recalque e interceptores da sub-

bacia Porto do Carro: 

A sub-bacia Porto do Carro situa-se a noroeste da cidade de Cabo Frio tendo como limite 

ao sul o bairro Vinhateiro e ao leste pelo bairro Monte Alegre. O sistema para o Porto do 

Carro terá capacidade de atender a vazão proveniente da ETE existente da margem 

direita de Cabo Frio de cerca de 300l/s, que será encaminhada para a estação elevatória 

Porto do Carro de onde será transportado por linha de recalque e interceptor até o 

destino final na ETE projetada do Jardim Esperança.

� Implantação de captação, Elevatória JC 01, linhas de recalque e interceptores da sub-

bacia Jacaré: 

A sub-bacia Jacaré situa-se a norte da cidade de Cabo Frio, tendo como limite ao sul a 

Av. Wilson Mendes e o Canal do Itajurú e a oeste o bairro Monte Alegre. O aumento das 

vazões devido à sazonalidade também ocorre nesta sub-bacia. Foram projetadas as 

captações em tempo seco para todos os lançamentos de drenagem pluvial e a estação 

elevatória de esgotos (EE-JC-01) que serão executadas na 2ª fase. Esta sub-bacia 

recebe a contribuição de esgotos provenientes da sub-bacia Gamboa. O esgoto coletado 

é encaminhado para a elevatória EE-JC 01 e desta é recalcado para o Interceptor Monte 
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Alegre / EE-PC-01. Está previsto a coleta de 28,1l/s de esgotos na etapa de implantação 

e 81,4l/s na etapa final em 2023. 

� Implantação de captação, Elevatória PE 01, linhas de recalque e interceptores na sub-

bacia do Peró: 

A sub-bacia do Peró situa-se a leste da cidade de Cabo Frio, acima da foz do Canal do 

Itajurú no oceano, estando sujeita a grande variação de vazões devido à sazonalidade. 

Cabe ressaltar que a drenagem implantada pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio na 

região do Peró foi concebida com a transposição por gravidade do sistema de águas 

pluviais para a sub-bacia Cajueiro, onde se projetou o sistema de captação em tempo 

seco da mesma não necessitando da construção de elevatória no Peró. O esgoto 

coletado é encaminhado para a elevatória EE-CJ-01. Está previsto a coleta de 14,3l/s de 

esgotos na etapa de implantação e 43,6l/s na etapa final em 2023. 

� Implantação de captação, Elevatória OG 01, linhas de recalque e interceptores na sub-

bacia Ogiva: 

A sub-bacia Ogiva situa-se a leste da cidade de Cabo Frio, junto à foz do Canal do 

Itajurú no oceano, estando sujeita a grande variação de vazões devido à sazonalidade. 

Para efeito de cálculo a sub-bacia foi dividida em duas outras denominadas OGIVA A e 

OGIVA B. A sub-bacia OGIVA B está localizada entre o braço de canal que forma uma 

lagoa a partir do canal do Itajurú e o oceano, e lança os esgotos produzidos na estação 

elevatória EE-OG 01.  

O esgoto coletado é encaminhado para a elevatória EE-CJ-01. Está previsto a coleta de 

4,7l/s de esgotos na etapa de implantação e 12,7l/s na etapa final em 2023. 

� Implantação de captação, Elevatória CJ 01, linhas de recalque e interceptores na sub-

bacia Cajueiro: 

A sub-bacia Cajueiro situa-se a noroeste da cidade de Cabo Frio, tendo como limite ao 

norte o bairro Bosque do Peró, a leste o bairro Peró e ao sul uma área de antigas 

salinas, hoje desativadas, estando sujeita a grande variação de vazões devido à 
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sazonalidade. Foram projetas captações em tempo seco para todos os lançamentos de 

drenagem pluvial, e uma elevatória. Esta bacia recebe os esgotos gerados nas bacias 

Peró e Ogiva.  

O esgoto coletado é encaminhado para a elevatória EE-CJ 01. Está previsto a coleta de 

8,2l/s de esgotos na etapa de implantação e 24,8l/s na etapa final em 2023. 

� Roda d'água - Implantação de captação, Elevatória RD 01, linhas de recalque e 

interceptores: 

Foram projetadas cerca de 1,0 km de interceptores com diâmetro de 150 a 400 mm e 

captações em tempo seco para todos os lançamentos de drenagem pluvial. 

� Trevo Ogiva - Implantação de captação, Elevatória TO 01, linhas de recalque e 

interceptores: 

Foram projetadas cerca de 2,2 km de interceptor com diâmetro de 250 mm a 500mm, 

captações em tempo seco para todos os lançamentos de drenagem pluvial e uma 

estação elevatória de esgotos (EE-TO-01). 

� Implantação de Elevatória, linhas de recalque e interceptores para a sub-bacia Club 

Med/ Tangará: 

Foi projetada uma elevatória de esgotos para atender e transportar até o interceptor 

Trevo da Ogiva I toda a vazão de esgotos gerada, cerca de 15 l/s. 

� Construção da ETE Jardim Esperança: 

Os esgotos coletados nas sub-bacias de esgotamento da margem esquerda do Canal do 

Itajurú, captados em tempo seco, serão transportados para a estação de tratamento de 

esgotos Jardim Esperança que está sendo implantada no bairro Jardim Esperança em 

Cabo Frio, composta do conjunto de duas lagoas aeradas de mistura completa seguida 

por duas lagoas de decantação com capacidade de tratamento de 160 l/s. Os efluentes 

tratados da nova estação serão lançados na bacia do Rio Una. 
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� Implantação da Elevatória GA 01 e linhas de recalque sub-bacia Guarani: 

A sub-bacia Guarani situa-se na margem direita do Canal do Itajuru em Cabo Frio. 

Atualmente o sistema de drenagem pluvial da prefeitura transporta os esgotos gerados 

neste bairro até próximo a ETE Cabo Frio existente. Foram executados para transportar 

os esgotos até a ETE Cabo Frio, 11,5 metros de interceptores no diâmetro de 600mm, 

captação em tempo seco, elevatória de esgotos e 72 metros de linha de recalque no 

diâmetro de 300mm. 

� Redes separativas / outros. 

7.2.1.3 Esgoto Iguaba 

� Vila Branca - Implantação de interceptores: 

Foram projetados cerca de 1,8 km de interceptores e captações em tempo seco para os 

lançamentos de drenagem pluvial junto à Lagoa de Araruama, com objetivo de coletar 

1.700 m³/dia de esgotos sem tratamento lançados na lagoa. 

�  Santa Clara - EE PR 01 e recalque: 

Foram projetas captações em tempo seco para os lançamentos de drenagem pluvial 

junto à Lagoa de Araruama, 800 m de linha de recalque e 01 elevatória de esgoto, com o 

objetivo de coletar 700 m³/dia de esgoto sem tratamento lançados na lagoa. 

� Redes Separativas/ outros. 
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7.2.1.4 Esgoto Búzios 

� Redes Separativas / outros: 

Esta relação de obras refere-se à Fase II do Segundo Termo Aditivo e devem ser 

concluídas no prazo de 36 meses contado da data de publicação da Deliberação nº 

114/2007, que ocorreu dia 06 de julho de 2007. Ainda no Segundo Termo Aditivo, está 

estabelecido que após a conclusão das obras relacionadas deve-se alcançar a meta de 

70% de atendimento à população com sistema de esgotamento sanitário. 

8. Modernização/ Ganhos de Qualidade/ Produtividade (itens 

1.4.9 - parte e 1.4.14 - parte, do TR) 

A Prolagos vem criando e implantando diferentes programas visando alcançar uma gestão mais 

eficiente por meio da utilização de melhores práticas e estratégias voltadas a sustentabilidade da 

sua concessão. Além das intervenções programadas para os sistemas de água e esgotos, a 

melhoria e modernização dos serviços são complementadas através de: 

8.1 Centros de Controle Operacional (CCO) para os Sistemas de 

Água e Esgoto 

O Centro de Controle Operacional da Prolagos opera através do monitoramento contínuo as 

principais unidades e pontos que compõem esses sistemas, utilizando equipamentos de geração 

de informações. O CCO de água e esgoto está sendo implantado por etapas e todas as ETEs são 

automatizadas. 
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8.1.1 Situação Atual do Centro de Controle Operacional (CCO) 

O Centro de Controle Operacional (CCO) é uma unidade de supervisão e controle de todo o 

sistema de captação e abastecimento de água, e tratamento de esgoto nos Municípios da área de 

concessão da Prolagos. Com equipamentos de alta tecnologia, o CCO possibilita, em tempo real, 

o controle dos serviços de produção, reservação e distribuição de água, recalque dos esgotos 

através das estações elevatórias de esgoto, a programação dos serviços nas redes, instalações e 

equipamentos e a segurança patrimonial das instalações da Concessionária. 

Os sistemas são 70% automatizados, e permitem ligar e desligar os equipamentos à distância, ter 

informações se as unidades de produção e recalque estão ligadas, verificar os níveis de 

reservatórios, vazão e pressão no sistema e controle da performance dos equipamentos.  

Até o fim de 2009, a previsão é de automatizar 90% dos sistemas. 

O objetivo geral é obter de forma centralizada os informes indispensáveis para o controle, 

permitindo, decisões operacionais em tempo real, garantido confiabilidade, continuidade, eficácia 

e eficiência operacionais por meio de monitoramento automático e remoto. 

Os objetivos específicos são: 

� Padronizar os procedimentos e propiciar maior confiabilidade na obtenção dos dados 

operacionais; 

� Otimizar a operação dos sistemas de água e esgoto para obtenção de redução de 

custos; 

� Melhorar o gerenciamento dos sistemas com a centralização do controle; 

� Agilizar a correção de irregularidades em função da capacidade de atuar nos 

dispositivos de controle do sistema em tempo real; e 

� Possibilitar melhor diagnóstico dos sistemas em função dos registros históricos de 

dados e ocorrências operacionais. 

O CCO está localizado dentro do prédio sede da Prolagos, em São Pedro da Aldeia e funciona a 

partir das informações geradas individualmente por 20 unidades de controle remotas e 

transmitidas através de um sistema de rádio na transmissão de dados. 
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O CCO permite confiabilidade na obtenção dos dados operacionais, bem como a proteção dos 

equipamentos, na padronização dos procedimentos operacionais, na agilidade na tomada de 

decisões propiciadas por um sistema de informações em tempo real, na redução do consumo de 

energia elétrica em face da otimização e monitoramento das grandezas elétricas para os 

conjuntos moto bombas das estações elevatórias. Permite também cálculos e simulações para 

otimização da distribuição de água nas várias zonas de abastecimento; oferece a garantia do 

controle de qualidade da água fornecida devido à monitoração dos parâmetros qualitativos e, 

redução das perdas reais (físicas) e aparentes (comerciais). 

8.2 Programa de Redução de Perdas 

As perdas no sistema de abastecimento de água podem ocorrer tanto na estrutura física, por meio 

de vazamentos, quanto administrativamente no gerenciamento e na forma de ligações irregulares. 

Atualmente, a grande maioria das empresas/órgãos de abastecimento de água tem problemas 

com perdas físicas e de faturamento que comprometem a sua saúde financeira e a qualidade da 

prestação do serviço. 

Um dos grandes problemas enfrentados pela Prolagos refere-se à redução das perdas, situadas 

acima de 40% do volume produzido (perdas de faturamento).  

Apresentam-se a seguir os principais programas implantados pela Prolagos no combate às 

perdas. 

8.2.1 Plano Integrado de Controle de Perdas (PICP) 

Desenvolvido pelo Setor de Controle de Perdas da Prolagos, no âmbito de seu Plano de Ação 

para 2009, o PICP define as principais ações a serem implementadas e executadas no decorrer 

do período, visando atingir um nível de perdas menor que 30%. 
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O PICP apresenta um conjunto de programas e descreve as metodologias a serem utilizadas 

pelas gerências responsáveis, suas responsabilidades, cronograma de ações e orçamento 

necessário à implantação e execução das ações. 

8.2.2 Programa de Pesquisa de Vazamentos  

O objetivo do Programa de Pesquisa de Vazamentos é a detecção de vazamentos não visíveis 

(vazamentos que não afloram à superfície), por meio da utilização de mecanismos e 

equipamentos específicos, capazes de permitirem seu conserto de maneira eficaz e com menores 

custos. 

Conforme descrito no PICP, a síntese do programa é a seguinte: 

� Seleção da área a ser monitorada com base nos seguintes fatores; 

� Setores de Medição e Controle (SMC) - priorização das áreas macromedidas; 

� Priorização das áreas de alta pressão nas quais a incidência de vazamentos geralmente 

é maior; 

� Áreas com rede mais antigas, nas quais a ocorrência de vazamentos é maior; e 

� Áreas com histórico de vazamento acentuado nas quais sejam verificados alto número 

de consertos.  

Após a seleção da área a ser monitorada procede-se à primeira “varredura” da rede com o auxilio 

do geofone. O geofone é um equipamento com algumas limitações tais como suscetibilidade a 

ruídos externos (ex. vento, chuva, veículos, etc.) que podem ser confundidos com ruídos 

indicadores de vazamento e, embora não garanta uma eficácia na localização de vazamentos 

idêntica aos correlacionadores de ruídos, tem como vantagem o fato de ser um método 

relativamente simples e de baixo custo. 

O programa prevê que o geofonamento seja efetuado sempre em horário de menor movimento de 

veículos na rua (madrugada) e sempre em áreas com pressão maior ou igual a 10 mca, condições 

que proporcionam redução do erro na escuta.  
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Dentro deste mesmo programa, também descrito no PICP, a Prolagos incluiu o monitoramento 

das Adutoras.  

Trata-se de um trabalho de monitoramento buscando a verificação das intensidades das perdas, 

tais como: 

� Acompanhamento total da água distribuída; 

� Implementação de medidores magnéticos, nos locais onde houver necessidade, e 

� Controle sobre volumes de água em casos de rompimento. 

8.2.3 Troca e Redimensionamento de Micromedidores  

Este programa tem por objetivo a redução das perdas de água resultantes de submedição de 

micromedidores. 

O programa está dividido em duas fases distintas. A primeira fase consiste na troca dos 

micromedidores considerados fora do prazo de utilização. A segunda dar-se-á através do 

redimensionamento dos micromedidores existentes.  

8.2.4 Procedimento para Consumo Elevado - PCO - 020

O procedimento foi criado para atender as reclamações de clientes referentes à elevação de 

consumo, a partir da identificação do fato gerador. Assim, o cliente é orientado quanto às 

providências necessárias para verificação do ramal predial e do alimentador predial do imóvel, a 

fim de que se possa solucionar o problema e evitar a reincidência, eliminando aplicação da tabela 

de tarifas aos consumos involuntários. 

Forma de funcionamento: 

� A Prolagos realiza vistoria no imóvel para a identificação do problema; 

� Em caso de confirmação de caráter involuntário no consumo, aplica-se a tarifa média 

dos últimos 12 meses ao consumo apurado; e 
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� O cliente é notificado/orientado na correção do problema para as providências 

necessárias de reparos evitando a reincidência. 

O procedimento tem com objetivos principais: 

� Redução das perdas de faturamento; 

� Aumento da arrecadação; 

� Evitar cancelamentos futuros; e 

� Resguardar à Prolagos de ações judiciais. 

8.2.5 Gerenciamento de Grandes Consumidores 

O programa de gerenciamento de grandes consumidores, clientes com média de consumo mensal 

superior a 150 m3, em fase de implantação, foi criado pela Prolagos tendo em vista que os 

hidrômetros de maior porte representam uma fatia considerável dos volumes apurados e do 

faturamento da Prolagos. 

Inicialmente a implantação do programa divide-se em quatro grandes etapas. A primeira etapa 

consiste na continuidade de classificação dos grandes consumidores por meio de critérios tais 

como: consumo, nº de economias, indústria, entre outros. A segunda etapa diz respeito à análise 

cadastral desses consumidores com base em seu perfil de consumo e especificações dos 

hidrômetros utilizados, visando à verificação da necessidade de acertos cadastrais, trocas e/ou 

redimensionamento dos micromedidores utilizados. A terceira etapa consiste na troca dos 

hidrômetros desses consumidores, com base nas premissas adotadas, quais sejam: 

� Ações corretivas - troca do hidrômetro por motivo de deficiência operacional; 

� Ações preventivas - troca do hidrômetro devido ao vencimento do prazo de utilização 

e/ou volume apurado; e 

� Ações de redimensionamento - troca do hidrômetro devido ao dimensionamento 

inadequado. 

A última etapa do programa se dará com elaboração de uma base de dados contendo todos os 

detalhes cadastrais dos grandes consumidores. Isto permitirá o acompanhamento mensal desta 
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classe, permitindo a detecção e a correção, em tempo hábil, de quaisquer anomalias que possam 

ocorrer.   

A tabela apresentada a seguir demonstra os resultados alcançados desde a implantação do 

programa em 2007, bem como os valores dos descontos concedidos. 

Tabela 8.2.5.1 

Referência Quant. Matrículas Valor Desconto (R$)

jan-07 4 -3.384,98 

fev-07 6 -4.311,84 

mar-07 8 -8.585,23 

abr-07 17 -16.510,68 

mai-07 18 -17.538,65 

jun-07 16 -12.446,69 

jul-07 18 -11.699,40 

ago-07 28 -23.693,71 

set-07 26 -20.440,49 

out-07 31 -17.667,43 

nov-07 50 -40.747,59 

dez-07 69 -57.707,91 

jan-08 55 -61.660,61 

fev-08 70 -66.560,34 

mar-08 68 -57.966,90 

abr-08 62 -59.198,83 

mai-08 66 -86.842,38 

jun-08 43 -39.370,42 

jul-08 62 -45.350,11 

ago-08 46 -35.057,98 

set-08 58 -52.956,13 

out-08 60 -63.055,14 

nov-08 45 -31.397,92 

dez-08 91 -91.487,90 

jan-09 67 -81.689,93 

fev-09 63 -61.966,98 

mar-09 58 -60.965,36 

abr-09 81 -105.060,44 

mai-09 57 -62.836,22 

jun-09 21 -23.310,24 

jul-09 16 -18.870,68 

TOTAL -1.340.339,11 

Fonte: Setor comercial da Prolagos 
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8.2.6 Operações de Combate a Fraude 

8.2.6.1 Programas de capacitação  

A Prolagos implantou para 2009 um programa de capacitação e treinamento para seus 

colaboradores visando treiná-los no reconhecimento de irregularidades e na aplicação de medidas 

corretivas. O programa é extensivo a todos os níveis funcionais e é executado por meio de 

palestras ilustrativas focando as atuais dificuldades vividas pela Concessionária e os cenários 

encontrados junto às unidades consumidoras. 

Durante as palestras os participantes aprendem a detectar as diferentes irregularidades cometidas 

pelos consumidores, a saber: 

� Falta ou violação de lacre nos hidrômetros; 

� Posicionamento incorreto do hidrômetro e suas implicações; 

� Instalações fora do padrão exigido pela Concessionária e os facilitadores de 

irregularidades; 

� Ocorrência de by-pass,quando o infrator é abastecido por um caminho diferente sem 

passar pelo hidrômetro, seja através de um tubo ou qualquer outro meio sem que seja 

efetuada a medição do consumo; e 

� Ocorrência de ramal direto, quando o infrator não dispõe de hidrômetro e é abastecido 

diretamente. 

Cada leiturista ao identificar a irregularidade informa a ocorrência à Prolagos que tomará as 

providências cabíveis. Procedimento parecido deve seguir o Agente Comercial. Ao verificar uma 

das irregularidades o Agente repassa a informação para o setor responsável através de uma 

ordem de serviço.  

8.3 Controle de Inadimplência 

Um fator preponderante na prestação dos serviços da Prolagos está relacionado ao nível de 

inadimplência, bastante elevado para seu padrão de eficiência. 
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Apesar da Prolagos dispor de diferentes programas e ações no sentido de minimizar a 

inadimplência, esta encontra-se no patamar de 20% enquanto que na maioria das prestadoras 

privadas no Estado do Rio de Janeiro e no País, estes índices de inadimplência estão abaixo de 

10%. 

8.3.1 Programa Água Legal  

A Prolagos vem intensificando o combate a ligações clandestinas nas cidades de Cabo Frio, São 

Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Búzios e Arraial do Cabo.  

Este programa foi criado para atender a bairros com altos níveis de perdas e inadimplência, com 

habitações irregulares (invasões/falta de planejamento urbano), que necessitavam de uma 

remodelação para regularizar o abastecimento de água.  

São realizadas reuniões com os moradores para apresentação do projeto, alocados agentes 

comerciais para analisar e regularizar comercialmente cada caso e o setor operacional realiza 

obras de manutenção ou instalação de redes, ramais e instalação de hidrômetros. 

Desde janeiro de 2009 foram realizadas mais de 1.300 vistorias, eliminando 765 irregularidades. 

Grande parte dessas ações é acompanhada por policiais da DDSD (Delegacia de Defesa dos 

Serviços Delegados), com sede no Rio de Janeiro.  

Para combater as fraudes, a Prolagos lançou o programa Água Legal, direcionado às áreas onde 

se concentram as maiores perdas por furto. O Água Legal visa regularizar tanto a situação 

comercial quanto de abastecimento nos bairros. São realizadas reuniões de esclarecimento entre 

os moradores da área escolhida e os agentes da Prolagos. Estes analisam e regularizam 

comercialmente cada caso. É de responsabilidade do setor operacional da Prolagos a realização 

das obras de manutenção ou instalação de redes, ramais e hidrômetros.  
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8.3.1.1 Programa Água Legal 1 - Recanto do Sol 

Este programa foi criado para atender a bairros com altos níveis de perdas e inadimplência, com 

habitações irregulares (invasões/falta de planejamento urbano), que necessitavam de uma 

remodelação para regularizar o abastecimento de água.  

São realizadas reuniões com os moradores para apresentação do projeto, alocados agentes 

comerciais para analisar e regularizar comercialmente cada caso e o setor operacional realiza 

obras de manutenção ou instalação de redes, ramais e instalação de hidrômetros. 

A primeira experiência se deu em 2008 e os gráficos apresentados a seguir demonstram a 

evolução dos volumes faturados e medidos com o programa, bem como os resultados, e a 

redução das perdas, a partir da implantação deste programa. 

Gráfico 8.3.1.1.1  

Volume Faturado x Volume Medido (em m3)�
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Fonte: Gráfico cedido pela Concessionária Prolagos.
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Gráfico 8.3.1.1.2 

Perdas em m³ 
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Fonte: Gráfico cedido pela Concessionária Prolagos.

Gráfico 8.3.1.1.3 

Perdas (%) 
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Fonte: Gráfico cedido pela Concessionária Prolagos.
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8.3.1.2 Programa Água Legal 2 - Rasa (Vila Verde) 

Em agosto de 2007 foi implantado na RASA (Vila Verde), o Programa Água Legal. O programa 

possibilita os seguintes serviços: 

� Auto denúncias sobre ligações clandestinas, com anistia do passado para estes casos; 

� Regularização de débitos com toda a possibilidade de negociações (revisão dos valores 

quando possível, parcelamentos, etc);  

� Solicitação de ligações; e 

� Atualizações cadastrais. 

Para este programa a Prolagos implantou uma loja de atendimento avançado no bairro. O espaço 

da sede da associação de moradores de Vila Verde foi adequado para receber a loja e desde 

então, diariamente, conta com agentes comerciais de plantão no local, inclusive com atuação em 

alguns sábados para viabilizar o atendimento a população. 

A tabela a seguir apresenta os resultados alcançados no período compreendido entre a 

implantação, em agosto de 2007 e abril de 2008. 

Tabela 8.3.1.2.1 

Atendimento Quantidade

Negociações 64 

Religações 17 

Regularizações 15 

Novas ligações 58 

Acertos cadastrais 15 

Total 169

  Fonte: Dados informados pela Concessionária Prolagos 

8.3.1.3 Sistema Pré-pago 

Neste sistema os clientes de áreas com alto índice de inadimplência são abastecidos através de 

hidrômetros instalados em postos específicos e controlados por funcionários da Prolagos. O 

volume de água é solicitado pelo morador e pago no ato do fornecimento. 
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O pré-pago da Prolagos atende 350 famílias no Morro da Boa Vista, uma favela de Arraial do 

Cabo, onde o abastecimento é feito casa a casa com um sistema de mangueiras. O custo é de  

R$ 1,50 por metro cúbico de água (mil litros).  

O sistema surgiu como forma de combater conexões irregulares e é um exemplo das soluções 

implementadas pela Concessionária para melhorar os serviços na região. Em média são 

abastecidas mensalmente 270 economias. Nas fotos seguintes pode-se visualizar o sistema pré-

pago. 

Figura 8.3.1.3.1 

Morro da Boa Vista - Arraial do Cabo 

Figura 8.3.1.3.2

Detalhe do hidrômetro instalado 



153 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Além do Morro da Boa Vista, a Prolagos mantém o mesmo sistema no Morro da Cabocla, 

também situado em Arraial do Cabo. Conforme informações da própria Prolagos, nessa área, em 

média, são abastecidas mensalmente 600 economias. 

8.3.2 Setorização da Área de Concessão 

O programa de setorização consiste na criação de novos Setores de Medição e Controle (SMC), 

com base na análise dos bairros dos municípios pertencentes à área de concessão da Prolagos

que ainda não estão devidamente setorizados e macromedidos. Conforme informações da 

Prolagos, esses bairros representam aproximadamente 60% (sessenta por cento) da atual rede 

de distribuição da Concessionária.  

8.3.3 Descontos Especiais para Pequenos Comércios 

Este programa foi elaborado pela equipe da Prolagos em novembro de 2006 devido a problemas 

no faturamento da Concessionária. 

Estudos recentes revelaram que mais de 50% dos clientes da Prolagos incluídos na categoria 

comercial deixaram de ser cobrados, seja pela interrupção do fornecimento por falta de 

pagamento ou por pedido do próprio cliente em uma de suas lojas. Isso representa uma perda de 

faturamento de aproximadamente R$ 350.000,00, mensalmente. 

Esse número deve aumentar consideravelmente quando o setor de Cadastro concluir o trabalho 

de identificação dos imóveis cadastrados em economias mistas que tiveram a cobrança comercial 

cancelada. 

O principal objetivo é identificar os comércios que não utilizam água intensivamente e propor um 

desconto de 50% no valor da tarifa, caso o consumo mensal não ultrapasse os 10m³/mês.  
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DEFINIÇÕES 

a) Terão direito à promoção: todas as matrículas que não pertencerem as categorias 

definidas no item 4.a, e outros casos cuja atividade fim não utilize água intensivamente e 

que apresentarem a última média de consumo até 10 m3; 

b) Não se enquadram no projeto as seguintes atividades comerciais: restaurante, 

lavanderia, salão de beleza, pousada, hotel / motel, peixaria, posto de gasolina, lava-jato, 

marmoraria, fábrica de sorvete, fábrica de gelo, etc. Outros casos serão avaliados pelo 

setor de Cadastro; 

c) Para as matrículas em situação de corte, será utilizada para avaliação de aplicação, a 

média existente anterior ao corte. Mesmo que não exista média, o benefício será 

concedido; 

d) Os imóveis com economias mistas terão direito ao benefício, desde que a média não 

ultrapasse a 10m3/economia. Ex: 2 res. e 2 com. - média = 40 m3 ou inferior; 

e) Os imóveis selecionados para essa promoção deverão ser vistoriados periodicamente 

para verificar a existência de alguma irregularidade nas instalações; 

f) Perderá o direito a promoção qualquer imóvel que seja flagrado com algum tipo de 

irregularidade, sujeito às sanções descritas no Dec. nº 22.872/96; 

g) Imóveis comerciais adimplentes, que se enquadrem nesses procedimentos, poderão 

reivindicar a inclusão no projeto, desde que obedeçam aos critérios já definidos; 

h) As matrículas com esse benefício, que apresentarem consumo superior ao exigido 

(acima de 10 m3) em um determinado mês, serão cobrados na fatura referente pela taxa 

mínima comercial ou pelo consumo medido, se superior. No(s) mês(s) posterior(es) se 

apresentar o consumo exigido para o benefício (até 10 m3), a cobrança será realizada de 

acordo com a promoção; 

i) Retificações de contas anteriores com base nessa promoção serão passíveis de análise 

da supervisão; e 

j) Os casos omissos serão analisados e aprovados pela Diretoria. 

VALIDADE 

Essa medida será válida pelo período de 12 meses, a tempo suficiente para a realização de 

estudos e redefinição da estrutura tarifária da Concessionária. 
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CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta promoção poderá ser aplicada pelo: 

� Setor de Recuperação de Receitas - para recuperar as matrículas em situação de corte; 

e 

� Setor de Atendimento - somente a supervisão poderá utilizar essa promoção para 

manter clientes decididos em levantar o ramal ou retirar as instalações hidráulicas do 

comércio, bem como, para clientes que solicitarem isonomia de atendimento. 

9. Análise da Eficiência da Gestão e Operação dos Serviços 

(item 1.4.6 do TR) 

Neste capitulo a FGV visa apresentar índices operacionais e de eficiência da Concessionária 

Prolagos e de outras Prestadoras dos Serviços de Saneamento de maneira a avaliar a qualidade 

da gestão e operação dos serviços prestados, considerando o cumprimento das metas contratuais 

e o atendimento aos requisitos legais estabelecidos na Lei nº 11.445/07 quanto a prestação de um 

serviço adequado. 

O artigo 43 da Lei Federal nº 11.445/07 determina que a prestação dos serviços deverá atender a 

requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos 

produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção 

dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais. 

A FGV considerou primordialmente, para garantir um serviço adequado, o atendimento as 

seguintes condições: 

� Regularidade: a condição dos serviços deve estar em conformidade com o Contrato de 

Concessão e as normas aplicáveis; 

� Continuidade: deve ser mantida em caráter permanente a oferta dos serviços de 

saneamento; 

� Eficiência: a execução dos serviços deve estar de acordo com as técnicas aplicáveis e 

em padrões satisfatórios; 
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� Generalidade: buscando a universalização dos serviços; 

� Cortesia na prestação dos serviços: com tratamento adequado aos usuários dos 

sistemas de água e esgotamento sanitário; e 

� Modicidade Tarifária: A tarifa somente deverá ser considerada módica quando todos os 

princípios que definem a prestação adequada dos serviços estiverem sendo atendidos. 

Para garantir um serviço adequado prevêem-se, ao menos, as seguintes ações: 

� O sistema de abastecimento de água, em condições normais de funcionamento, deverá 

assegurar o fornecimento da água demandada pelas ligações existentes no sistema, 

garantindo o padrão de potabilidade estabelecido pelos órgãos competentes; 

� A cobertura dos sistemas deve estar compatível com as metas de atendimento 

estabelecidas; 

� Deve haver continuidade na prestação do serviço de modo a garantir as expectativas 

dos usuários quanto ao nível de disponibilização de água em seu imóvel e, por 

conseguinte, o percentual de falhas por eles aceito; 

� A continuidade na prestação de serviço é condição de um serviço adequado, ou seja, o 

serviço deve ser prestado sem interrupção, exceto nas situações previstas em lei e no 

Regulamento da Prestação do Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário; e 

� O índice de perdas no sistema de distribuição de água deve ser determinado e 

controlado para verificação da eficiência do sistema de controle operacional implantado, 

e garantir que o desperdício dos recursos naturais seja o menor possível, ajudando a 

garantir o cumprimento do requisito da modicidade das tarifas.   
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9.1 Regularidade 

9.1.1 Contrato de Concessão 

A Prolagos, na qualidade de vencedora da Concorrência Nacional CN nº 04/96 - SOSP-ERJ, 

desde 25/04/1998 presta serviços e atua em obras de implantação, ampliação, manutenção e 

operação dos sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto de áreas 

urbanas nos Municípios de Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, sendo ainda 

responsável pela distribuição de água potável para o Município de Arraial do Cabo. 

Em 25 de abril de 2008 foram completados 10 anos do Contrato de Concessão da Prolagos. O 

prazo da Concessão é de 25 anos, podendo este ser prorrogado desde que haja interesse publico 

expresso através da anuência do Poder Concedente e haja interesse da Concessionária.  

Após o contrato de concessão foram assinados dois Termos Aditivos, que estabeleceram 

alterações contratuais com vistas a garantir as condições legais estabelecidas para a prestação 

de um serviço adequado, buscando a universalização dos serviços porém sem prejudicar o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato.  

9.1.2 População Urbana Atendida  

A população atendida em 2004 era 386.605 habitantes pelo sistema de abastecimento de água e 

177.743 habitantes pelo sistema de esgotamento sanitário. Esta população corresponde aos 

índices de atendimento de 81,7% (água) e 41,2% (esgoto). 

Em 2008, a população atendida passou a ser de 433.883 habitantes pelo sistema de 

abastecimento de água e 218.306 habitantes pelo sistema de esgotamento sanitário, 

correspondendo a um percentual de atendimento à população de 84,0% e 44,7%, 

respectivamente. 

A tabela 9.1.2.1 a seguir demonstra comportamento da população urbana atendida no período em 

análise. 



158 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Tabela 9.1.2.1 

Município 

População - Ano 2004

Residente Flutuante
Total 

(Temporada)

Distribuição Temporada População Atendida
Índice de 

Atendimento 

Urbana Rural Água Esgoto Água Esgoto

Total da Região 278.277 194.794 473.071 473.335 11.883 386.605 177.743 81,7% 41,2% 

Município 

População - Ano 2005

Residente Flutuante
Total 

(Temporada)

Distribuição Temporada População Atendida
Índice de

Atendimento 

Urbana Rural Água Esgoto Água Esgoto

Total da Região 286.688 200.682 487.370 474.765 12.605 394.480 180.626 83,1% 40,5% 

Município 

População - Ano 2006

Residente Flutuante
Total 

(Temporada)

Distribuição Temporada População Atendida
Índice de 

Atendimento 

Urbana Rural Água Esgoto Água Esgoto

Total da Região 295.375 206.763 502.138 488.720 13.388 407.755 198.343 83,4% 43,1% 

Município 

População - Ano 2007

Residente Flutuante
Total 

(Temporada)

Distribuição Temporada População Atendida
Índice de 

Atendimento 

Urbana Rural Água Esgoto Água Esgoto

Total da Região 304.349 213.044 517.393 503.155 14.238 421.071 206.723 83,7% 43,5% 

Município 

População - Ano 2008

Residente Flutuante
Total 

(Temporada)

Distribuição Temporada População Atendida
Índice de 

Atendimento 

Urbana Rural Água Esgoto Água Esgoto

Total da Região 312.793 218.955 531.748 516.586 15.162 433.883 218.306 84,0% 44,7% 

Fonte: Estudo Populacional realizado pela Prolagos. 

A FGV observa que o Município que possui o menor percentual de atendimento, tanto para o 

sistema de água (74% em 2008) quanto para esgoto (40% em 2008) é Iguaba Grande, 

ressaltando que a concessão da Prolagos não abrange os serviços de esgotamento sanitário no 

Município de Arraial do Cabo. O Município com maior percentual de atendimento é Armação dos 

Búzios com percentual de atendimento em 2008 de 89% (sistema de água) e 51,4% (sistema de 

esgoto). 
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9.1.3 Atendimento das Metas Contratuais 

9.1.3.1 Edital para Contratação 

As metas mínimas estabelecidas no Edital para Contratação dos Serviços relacionados são 

apresentas na tabela 9.1.3.1.1 a seguir: 

Tabela 9.1.3.1.1

Ano Sistema de Água Sistema de Esgoto

3 80% 30% 

8 83% 40% 

13 85% 50% 

20 85% 65% 

25 90% 70% 

Fonte: Edital de Licitação para contratação dos serviços. 

9.1.3.2 Segundo Termo Aditivo - Antecipação de Metas Contratuais 

Tabela 9.1.3.2.1

Edital para Contratação

Ano Sistema de Água Sistema de Esgoto 

13 85% 50% 

Fase II - 2º Termo Aditivo - Antecipação de Metas

Ano Sistema de Água Sistema de Esgoto 

13 90% 70% 

Fonte: Edital de Licitação e Segundo Termo Aditivo.

De acordo com o Segundo Termo Aditivo, as obras destinadas à disponibilização de água e à 

coleta e tratamento de esgoto devem ser antecipadas em relação ao que previamente fora 

disposto, sendo a relação de obras necessárias subdivididas em Fase II e Fase III. 

A Fase II está em andamento, sendo que as principais intervenções programadas foram 

referenciadas anteriormente no Capítulo 7 deste relatório. Estas obras deverão ser concluídas no 

prazo de 36 meses contados a partir de 06 de julho de 2007, data da publicação da Deliberação 

nº 114/2007. 
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Após a conclusão das obras relacionadas na Fase II deve-se alcançar a meta estabelecida de 

90% de atendimento à população com sistema de abastecimento de água e 70% de atendimento 

à população com sistema de esgotamento sanitário. 

Tabela 9.1.3.2.2

Fase II - 2º Termo Aditivo - Antecipação de Metas

Ano Sistema de Água Sistema de Esgoto 

13 90% 70% 

Fonte: Segundo Termo Aditivo. 

9.1.3.3 Considerações 

A FGV analisou que a Concessionária Prolagos, no Segundo Quinquênio, não alcançou as 

metas mínimas estabelecidas para o ano 10 (correspondente a data 25/04/2008), já que ao final 

de 2008 não atingiu os índices determinados de 85% de atendimento à população com sistema de 

abastecimento de água e 50% de atendimento à população com sistema de esgotamento 

sanitário. 

Porém, o Segundo Termo Aditivo minimizou esta situação não conforme ao recuperar e antecipar 

metas contratuais já que após a conclusão das obras da Fase II, prevista para 2010 (ano 13), as 

metas alcançadas serão as que previamente foram estabelecidas para o ano 15 no Edital para 

contratação dos serviços. 

9.2 Continuidade 

9.2.1 Programa de Ações para Emergências e Contingências 

O artigo 19 da Lei Federal nº 11.445/07, que determina condições mínimas para permitir uma 

prestação adequada dos serviços públicos de saneamento básico, estabelece a necessidade de 

ações em casos de emergências e contingências, visando garantir a continuidade na prestação do 

serviço sempre que possível. 
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A FGV sugere que sejam estabelecidos pela concessionária planos de racionamento e 

atendimento a aumentos de demanda temporária, regras de atendimento e funcionamento 

operacional em situações críticas na prestação dos serviços de saneamento, inclusive com 

adoção de mecanismos tarifários de contingência e diretrizes para a articulação com os Planos 

Locais de Risco e formulação de Planos de Segurança da Água. 

9.3 Eficiência 

9.3.1 Inadimplência (item 1.4.14 - parte) 

A tabela 9.3.1.1 a seguir apresenta o histórico de inadimplência nos dez anos de concessão. 

Tabela 9.3.1.1 

Histórico da Inadimplência - Período 1998 a 2008 

Mês Inadimplência

dez/98 81,40% 

dez/99 67,21% 

dez/00 46,48% 

dez/01 38,05% 

dez/02 33,00% 

dez/03 29,12% 

dez/04 25,55% 

dez/05 22,14% 

dez/06 19,81% 

dez/07 18,88% 

dez/08 17,88% 

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos.

Tabela 9.3.1.2 

Procedimentos Adotados pela Prolagos para Controle de Inadimplência 

Programa Descrição Resultados / Objetivos

Abastecimento 

pelo sistema pré-

pago 

Direcionados a clientes de áreas com alto índice de 

inadimplência e perda comercial, com restrições técnicas para 

abastecimento via rede e baixa renda da população. São 

instalados hidrômetros comunitários operados por funcionários 

da Concessionária, que atendem ou recebem conforme a 

demanda do cliente e a sua reservação. 

Em média são abastecidas 

mensalmente 870 economias, 

que apresentam problemas 

sociais. 
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Programa Descrição Resultados / Objetivos

Programa Água 

Legal 

Foi criado para atender bairros com altos níveis de perdas e 

inadimplência, com habitações irregulares (invasões/falta de 

planejamento urbano), que necessitavam de uma remodelação 

para regularizar o abastecimento de água. São realizadas 

reuniões com os moradores para a apresentação do projeto, 

alocados agentes comerciais para analisar e regularizar 

comercialmente cada caso e o setor operacional realiza obras 

de manutenção ou instalação de redes, ramais e instalação de 

hidrômetros.  

Aumento das adesões, 

regularizações, faturamento, 

redução de perdas, dentre 

outros. 

Setorização da 

Área de 

Concessão 

Organizada atuação dos agentes comerciais em áreas pré-

determinadas (setorizadas), o que permite que cada agente dê 

atenção focada a um determinado grupo de clientes, 

possibilitando criar estratégias diferenciadas de atuação, seja 

na ação do corte ou simples visitas.  

Maior acompanhamento pró-ativo 

junto à região visitada, 

estabelecimento de metas e 

avaliação/mensuração. 

Cobrança 

Eletrônica 

Após o 15º dia do vencimento da 1ª conta é realizada 

simultaneamente a emissão de avisos de cobrança. Uma 

ligação ao cliente é feita através do sistema de atendimento 

automático abordando o assunto. 

Maior agilidade no processo de 

cobrança 

Aviso de débito Após o 15º dia do 1º vencimento é efetuado um aviso de débito 

que é entregue ao cliente, lembrando-o do débito e 

possibilitando-o de efetuar o pagamento através desta 

ferramenta (código de barra).   

Maior agilidade no processo de 

cobrança, criando mais uma 

facilidade para o pagamento 

Ordem de 

Serviço de Corte 

Após as tentativas acima, sem sucesso no recebimento, é 

emitida ordem de serviço de Corte, que é encaminhada ao 

agente comercial. Este funcionário é treinado para tentar 

solucionar o problema, sendo esta a última alternativa antes do 

Corte.  

Evitar o corte do abastecimento e 

recuperar o débito 

Cobrança 

Terceirizada 

Os débitos não recebidos nas ações acima são encaminhados 

a uma empresa especializada em cobrança, que realiza um 

novo contato, e, em caso de insucesso, promove a negativação 

do cliente. Em alguns casos pode ocorrer o protesto e, por fim, 

uma ação jurídica de cobrança.    

Recuperar o débito. 

Fonte: Informações cedidas pela Concessionária Prolagos. 

Apesar dos procedimentos descritos acima, adotados pela Concessionária, a FGV considera o 

índice de inadimplência atual ainda alto, com um decréscimo não expressivo ao analisar 

principalmente os últimos anos, apesar dos programas adotados. Sugere-se a realização de 

estudos visando obter programas mais efetivos para combate a inadimplência, de maneira a 

reduzir este percentual para menos de 10%. 
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Este patamar apontado pela FGV como ideal, ou seja, inadimplência menor que 10%, já é 

observado em vários municípios. Ao analisar os valores do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento-SNIS, em 2007, para o Estado do Rio de Janeiro, pode-se citar alguns casos 

como demonstrado no gráfico a seguir: 

Gráfico 9.3.1.1 
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Percentual (%)

Indices de Inadimplência menores que 10%

Araruama 3,86

Campos dos Goytacazes 7,19

Casimiro de Abreu 8,69

Guapimirim 8,96

Italva 6,29

Itaocara 7,49

Natividade 8,86

Niterói 1,08

Nova Friburgo 2,35

Petrópolis 8,58

IN029 - Índice de evasão de receitas 
[percentual]

Fonte: SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (2007). 
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9.3.2 Índice de Perdas 

A Prolagos informou, discriminada por perdas no processo de tratamento, perdas na adução e 

perdas na distribuição, as perdas mensais desde janeiro de 2004 a dezembro de 2008. 

A seguir são apresentadas as tabelas das perdas nos anos de 2004 e 2008, podendo-se verificar 

que as perdas passaram de um patamar de 51,18% a 64,99% em 2004, para o nível de 45,52 a 

56,86% em 2008, ou seja, uma redução da ordem de 10% no período. A meta a curto prazo é 

chegar em 30%. 

Tabela 9.3.2.1 

Volumes de Perdas no Processo de Tratamento - 2004 
01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04

Volume Captado 2.815.160 2.632.361 2.623.954 2.672.398 2.621.032 2.497.692 2.626.625 2.512.097 2.484.445 2.562.704 2.518.923 2.597.744 

ETA Juturnaíba 2.736.607 2.523.987 2.552.979 2.611.478 2.556.737 2.433.699 2.566.496 2.448.409 2.421.330 2.500.039 2.455.370 2.546.305

ETA Unamar 78.553 108.374 70.975 60.920 64.295 63.993 60.129 63.688 63.115 62.665 63.553 51.439

Volume Tratado 2.735.453 2.558.847 2.549.595 2.596.336 2.546.564 2.426.808 2.551.873 2.440.784 2.413.921 2.489.887 2.447.407 2.523.580 

ETA Juturnaíba 2.656.900 2.450.473 2.478.620 2.535.416 2.482.269 2.362.815 2.491.744 2.377.096 2.350.806 2.427.222 2.383.854 2.472.141

ETA Unamar 78.553 108.374 70.975 60.920 64.295 63.993 60.129 63.688 63.115 62.665 63.553 51.439

Perda do Processo (%) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos. 

Tabela 9.3.2.2 

Volumes de Perdas no Processo de Tratamento - 2008 

  01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 

Volume Captado 2.502.509 2.858.567 2.507.213 2.668.093 2.460.960 2.346.617 2.254.434 2.530.307 2.353.425 2.298.501 2.311.443 2.468.275

ETA Juturnaíba 2.454.599 2.796.366 2.445.249 2.606.725 2.404.070 2.303.414 2.217.896 2.467.550 2.291.842 2.224.054 2.240.897 2.395.431

ETA Unamar 47.910 62.201 61.964 61.368 56.890 43.203 36.538 62.757 61.583 74.447 70.546 72.844

Volume Tratado 2.431.016 2.777.119 2.435.992 2.592.169 2.390.939 2.279.527 2.189.835 2.458.437 2.286.672 2.233.723 2.246.174 2.398.505

ETA Juturnaíba 2.383.106 2.714.918 2.374.028 2.530.801 2.334.049 2.236.324 2.153.297 2.395.680 2.225.089 2.159.276 2.175.628 2.325.661

ETA Unamar 47.910 62.201 61.964 61.368 56.890 43.203 36.538 62.757 61.583 74.447 70.546 72.844

Perda do Processo (%) 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos. 
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Tabela 9.3.2.3 

Volumes de Perdas na Adução - 2004 

  01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 

Total de Água no 
Sistema Adutor 2.870.073 2.694.857 2.690.615 2.763.146 2.715.364 2.575.108 2.705.603 2.598.144 2.564.681 2.664.827 2.583.827 2.674.160 

Volume Produzido 2.735.453 2.558.847 2.549.595 2.596.336 2.546.564 2.426.808 2.551.873 2.440.784 2.413.921 2.489.887 2.447.407 2.523.580 

Volume de água no 
Sistema Principal 

2.564.020 2.372.594 2.488.359 2.474.454 2.431.716 2.306.376 2.442.034 2.328.856 2.315.226 2.398.932 2.357.664 2.433.471 

ETA Juturnaíba 2.564.020 2.372.594 2.488.359 2.474.454 2.431.716 2.306.376 2.442.034 2.328.856 2.315.226 2.398.932 2.357.664 2.433.471 

ETA Unamar 78.553 108.374 70.315 60.293 64.295 63.993 60.129 63.688 63.115 62.665 62.979 62.930 

Volume Comprado 134.620 136.010 141.020 166.810 168.800 148.300 153.730 157.360 150.760 174.940 136.420 150.580 

Murubaí             

Iguaba 134.620 136.010 141.020 166.810 168.800 148.300 153.730 157.360 150.760 174.940 136.420 150.580 

Perda na Adução (%) 4,6 3,8 0,8 3,1 2,4 3,1 6,2 6,2 6,7 8,2 6,5 5,9 

Perda na Adução 131.108 102.509 20.212 85.865 63.890 79.608 169.034 159.981 172.642 218.110 168.148 157.980 

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos. 

Tabela 9.3.2.4 

Volumes de Perdas na Adução - 2008 

  01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 

Total de Água no 
Sistema Adutor 

2.431.016 2.777.119 2.435.992 2.592.169 2.390.939 2.279.527 2.189.835 2.458.437 2.286.672 2.233.723 2.246.174 2.398.505 

Volume Produzido 2.431.016 2.777.119 2.435.992 2.592.169 2.390.939 2.279.527 2.189.835 2.458.437 2.286.672 2.233.723 2.246.174 2.398.505 

Volume de água no 
Sistema Principal 2.344.406 2.667.518 2.422.378 2.580.301 2.264.028 2.169.234 2.088.698 2.395.680 2.225.089 2.159.276 2.175.628 2.325.661 

ETA Juturnaiba 2.344.406 2.667.518 2.422.378 2.580.301 2.264.028 2.169.234 2.088.698 2.395.680 2.225.089 2.159.276 2.175.628 2.325.661 

ETA Unamar 47.910 62.201 61.964 61.368 56.890 43.203 36.538 62.757 61.583 74.447 70.546 72.844 

Volume Comprado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murubaí            0 

Iguaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Perda na Adução (%) 11,0 14,0 1,7 1,6 8,0 5,1 5,4 1,8 2,7 2,0 7,1 9,6 

Perda na Adução 266.990 388.649 41.976 40.492 190.450 116.953 118.173 43.494 61.249 44.281 159.015 230.019 

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos. 

Tabela 9.3.2.5 

Volumes de Perdas na Distribuição - 2004 

  01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 

Total de Água no 
sist. Distribuidor 

2.738.965 2.592.348 2.670.403 2.677.281 2.651.474 2.495.500 2.536.569 2.438.163 2.392.039 2.446.717 2.415.679 2.516.180 

Sistema em alta 371.953 348.910 336.500 332.679 327.729 307.955 308.805 325.418 317.183 306.043 324.992 340.868 

Álcalis 270.737 260.559 280.996 277.032 291.208 268.609 274.080 293.576 275.401 266.215 279.470 280.021 

Carros Pipa 99.255 86.535 53.426 53.485 34.225 37.555 32.746 29.743 40.073 37.880 44.016 59.211 

Rompimento             

Distribuição (adutoras) 1.961 1.816 2.078 2.162 2.296 1.791 1.979 2.099 1.709 1.948 1.506 1.636 

Sist. em Baixa (Total 
Municípios) 

2.367.012 2.243.438 2.333.903 2.344.602 2.323.745 2.187.545 2.227.764 2.112.745 2.074.856 2.140.674 2.090.687 2.175.312 

Arraial do Cabo 136.903 149.635 178.256 146.904 174.118 165.846 125.302 140.725 111.802 127.492 128.543 145.595 

Búzios 217.766 217.634 242.217 254.368 248.332 250.041 249.089 249.683 227.922 253.086 243.978 241.935 

Cabo Frio - Cidade 1.082.639 1.057.565 1.022.997 1.075.437 1.024.585 943.181 1.008.526 1.003.744 1.008.830 1.039.393 1.031.138 1.052.478 

Cabo Frio - Tamoios / 
Unamar 

78.553 108.374 70.315 60.293 64.295 63.993 60.129 64.305 63.115 62.665 62.979 62.930 

Iguaba Grande 134.620 136.010 141.020 166.810 168.800 148.300 153.730 157.360 150.760 174.940 136.420 150.580 
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  01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 

São Pedro da Aldeia 716.531 574.220 679.098 640.790 643.615 616.184 630.988 496.928 512.427 483.098 487.629 521.794 

Perda na 
Distribuição (%) 

47,0 46,1 46,7 58,3 56,2 61,2 59,4 57,9 56,4 54,8 52,4 52,7 

Perda na 
Distribuição 1.113.519 1.035.282 1.089.153 1.365.762 1.305.076 1.337.883 1.322.759 1.223.623 1.169.806 1.173.648 1.095.283 1.146.265 

Arraial do Cabo 35,7% 43,4% 49,3% 50,6% 61,1% 61,7% 49,8% 55,3% 46,9% 48,9% 48,2% 50,0% 

Búzios 44,1% 41,6% 42,9% 58,3% 48,7% 61,2% 54,6% 55,8% 50,9% 49,1% 43,8% 41,2% 

Cabo Frio - Cidade 46,8% 47,1% 43,8% 58,2% 55,0% 59,1% 58,4% 58,8% 59,2% 59,2% 56,7% 56,8% 

Cabo Frio - Tamoios / 
Unamar 

63,6% 76,0% 60,7% 65,8% 71,3% 72,9% 72,6% 73,4% 67,6% 73,4% 67,8% 71,5% 

Iguaba Grande 31,0% 39,5% 36,8% 54,9% 51,6% 54,3% 43,2% 46,3% 52,7% 56,7% 45,3% 53,9% 

São Pedro d´Aldeia 51,7% 42,8% 52,2% 60,3% 59,2% 64,6% 67,5% 59,7% 55,1% 47,0% 48,7% 47,8% 

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos. 

Tabela 9.3.2.6 

Volumes de Perdas na Distribuição - 2008 

  01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 

Total de Água no 
sist. Distribuidor 

2.164.026 2.388.470 2.394.016 2.551.677 2.200.489 2.162.574 2.071.662 2.414.943 2.225.423 2.189.442 2.087.159 2.168.486 

Sistema em alta 79.180 59.700 55.397 50.339 50.650 50.874 53.550 60.582 60.832 55.899 60.119 62.016 

Calis 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 

Carros Pipa 58.094 39.002 34.692 29.589 29.893 30.012 32.541 39.317 39.520 35.049 38.500 39.000 

Rompimento 

Distribuição (adutoras) 2.586 2.198 2.205 2.250 2.257 2.362 2.509 2.765 2.812 2.350 3.119 4.516 

Sist. Em Baixa (Total 
Municípios) 

2.084.846 2.328.770 2.338.619 2.501.338 2.149.839 2.111.700 2.018.112 2.354.361 2.164.591 2.133.543 2.027.040 2.106.470 

Arraial do Cabo 151.862 193.994 155.146 160.132 160.000 156.000 158.000 160.000 158.000 155.000 113.160 133.130 

Búzios 244.641 251.004 293.559 273.352 242.705 348.863 369.633 360.324 362.051 325.724 375.903 387.271 

Cabo Frio - Cidade 870.899 961.221 1.014.048 1.148.341 976.891 871.142 864.942 1.016.124 895.181 871.983 682.953 798.371 

Cabo Frio - Tamoios / 
Unamar 

47.910 62.201 61.964 61.368 56.890 43.203 36.538 68.112 61.583 74.447 70.546 72.863 

Iguaba Grande 198.720 198.720 228.958 191.078 196.363 175.970 166.755 174.399 189.942 179.560 172.238 181.394 

São Pedro da Aldeia 570.814 661.630 584.944 667.067 516.990 516.522 422.244 575.402 497.834 526.829 612.240 533.441 

Perda na 
Distribuição (%) 36,5 42,5 47,3 53,5 47,6 51,2 50,0 55,0 46,7 53,4 48,8 41,7 

Perda na 
Distribuição 760.486 990.645 1.105.596 1.337.273 1.022.828 1.080.729 1.008.085 1.293.754 1.011.074 1.139.460 989.690 878.263 

Arraial do Cabo 28,9% 38,8% 42,4% 49,7% 51,1% 45,1% 47,3% 58,6% 54,2% 57,3% 37,8% 41,0% 

Búzios 14,0% 12,6% 44,1% 40,6% 35,8% 59,4% 42,6% 59,9% 57,8% 61,9% 65,3% 59,8% 

Cabo Frio - Cidade 34,0% 47,2% 43,9% 51,9% 46,2% 44,6% 49,4% 50,2% 48,0% 46,4% 28,3% 29,0% 

Cabo Frio - Tamoios / 
Unamar 

56,1% 63,6% 65,1% 68,6% 69,9% 60,8% 68,5% 72,5% 67,1% 77,1% 72,4% 73,6% 

Iguaba Grande 43,6% 34,0% 60,4% 59,0% 58,3% 56,6% 55,9% 52,4% 0,0% 58,2% 56,1% 55,6% 

São Pedro d´Aldeia 47,8% 48,8% 49,1% 59,4% 48,1% 52,0% 57,0% 58,0% 49,3% 53,7% 58,9% 51,3% 

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos. 
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Tabela 9.3.2.7 

Perdas Totais - 2004 

  01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 

Total Apurado (m3) 1.253.494 1.208.156 1.244.750 978.840 1.018.669 849.662 905.005 889.122 905.050 967.026 995.404 1.029.047 

Por Município e 
Setores             

Arraial do Cabo 87.963 84.702 90.355 72.572 67.674 63.530 62.935 62.898 59.369 65.198 66.598 72.742 

Búzios 121.693 127.026 138.208 106.118 127.473 97.009 113.029 110.455 111.952 128.839 137.028 142.265 

Cabo Frio - Cidade 576.180 559.954 574.912 449.872 460.934 385.978 419.936 413.974 412.097 424.355 446.612 454.240 

Cabo Frio - Tamoios / 
Unamar 

28.589 25.999 27.654 20.607 18.475 17.332 16.459 17.112 20.429 16.683 20.255 17.919 

Iguaba Grande 92.888 82.299 89.075 75.175 81.662 67.704 87.270 84.571 71.305 75.741 74.599 69.433 

São Pedro da Aldeia 346.181 328.176 324.546 254.496 262.451 218.109 205.376 200.112 229.898 256.210 250.312 272.448 

Volume Estimado             

Volume Especial / 
Instalações Diversas 

            

Perda Total de Água 1.481.960 1.350.691 1.304.845 1.617.496 1.527.895 1.577.146 1.646.868 1.551.662 1.508.871 1.522.861 1.452.003 1.494.533 

Perda Total de Água 
(%) 54,18 52,79 51,18 62,30 60,00 64,99 64,54 63,57 62,51 61,16 59,33 59,22 

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos. 

Tabela 9.3.2.8 

Perdas Totais - 2008 

  01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 

Total Apurado (m3) 1.324.360 1.338.125 1.233.023 1.164.065 1.127.011 1.030.971 1.010.027 1.060.607 1.153.517 994.083 1.037.350 1.228.207 

Por Município e 
Setores             

Arraial do Cabo 108.043 118.744 89.335 80.522 78.298 65.160 84.344 66.228 72.337 66.261 70.374 78.612 

Búzios 210.512 219.477 164.201 162.312 155.902 141.670 123.677 144.641 152.793 124.235 130.496 155.572 

Cabo Frio - Cidade 574.612 507.106 569.344 552.923 525.651 482.585 487.730 506.455 465.704 467.479 489.901 567.194 

Cabo Frio - Tamoios / 
Unamar 

21.050 22.621 21.611 19.257 17.113 16.955 19.346 18.735 20.263 17.050 19.455 19.234 

Iguaba Grande 111.982 131.184 90.769 78.416 81.866 76.436 72.847 83.089 189.942 75.045 75.671 80.600 

São Pedro da Aldeia 298.161 338.993 297.763 270.635 268.181 248.165 222.083 241.459 252.478 244.013 251.453 259.622 

Volume Estimado            5.357 

Volume Especial / 
Instalações Diversas 

           62.016 

Perda Total de Água 1.106.656 1.438.994 1.202.969 1.428.104 1.263.928 1.248.556 1.179.808 1.397.830 1.133.155 1.239.640 1.208.824 1.170.298 

Perda Total de Água 
(%) 

45,52 51,82 49,38 55,09 52,86 54,77 53,88 56,86 49,55 55,50 53,82 48,79 

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos. 
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Gráfico 9.3.2.1 

Percentual de Perdas Mensal em 2008 - Último ano do Segundo Quinquênio  

- com inclusão do mês de janeiro de 2009 
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Fonte: Gráfico cedido pela Prolagos. 

Gráfico 9.3.2.2 

Valores de Perdas Mensais em 2008 - Último ano do Segundo Quinquênio - com inclusão 

do mês de janeiro de 2009 
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Fonte: Gráfico cedido pela Prolagos. 
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A FGV, de acordo com os dados apresentados, observa que os índices de perdas estão acima 

dos patamares esperados. 

Em 2009 foi desenvolvido pela Prolagos, no âmbito de seu Plano de Ação, o Plano Integrado de 

Controle de Perdas (PICP), que definiu ações a serem implementadas e executadas visando 

atingir a meta de redução de perdas, abaixo de 30%.  

Nota-se que os valores apresentados pela Concessionária no Segundo Quinquênio variam de 

64,99% a 45,52% e encontram-se ainda distantes da meta. Espera-se que o Plano Integrado de 

Controle de Perdas seja realmente efetivo de maneira a propiciar a redução de perdas esperada.  

Em 2009, segundo dados da Prolagos, houve reduções nos índices de perdas, chegando ao 

valor mínimo observado de 37,71% em março. Porém, ainda é necessário um período maior de 

observação para analisar a efetividade do Plano de Ação proposto e se este será suficiente para o 

alcance da meta de redução de perdas programada. 

Ao analisar os valores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, em 2007, 

para o Estado do Rio de Janeiro, pode-se citar alguns casos que apresentam índices de perdas 

menores, como demonstrado no gráfico a seguir: 
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Gráfico 9.3.2.3 
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Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2007). 

A FGV salienta que o gráfico apresentado anteriormente informa índices de perdas na 

distribuição, e não totais. Ressalta-se ainda que é no processo de distribuição onde ocorre o maior 

percentual de perdas no sistema operado pela Prolagos e pelas demais prestadoras de serviço.  

Este comparativo foi apresentado de maneira a caracterizar alguns municípios no Estado do Rio 

de Janeiro que no ano 2007 possuíam índices menores de perdas na distribuição que a 

Concessionária Prolagos. 



171 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

9.3.3 Índice de Hidrometração 

Tabela 9.3.3.1 

Percentuais mensais dos Índices de Hidrometração no período (2004 a 2008) 

Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2004 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 

2005 92% 92% 93% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 

2006 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

2007 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

2008 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

Fonte: Dados gerenciais da Concessionária Prolagos

Percentuais anuais dos índices de hidrometração que englobam o período do Segundo 

Quinquênio. 

dez/03 90%

dez/04 92%

dez/05 94%

dez/06 95%

dez/07 95%

dez/08 97%

Através da análise dos índices apresentados, a FGV conclui que são satisfatórios e demonstram 

ao menos uma manutenção ou evolução com relação aos períodos anteriores.  

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, em 2007 a média do 

percentual de hidrometração para municípios atendidos no Estado do Rio de Janeiro era 80,64%. 

No gráfico a seguir são demonstradas outras informações de maneira a justificar a 

satisfatoriedade quanto ao índice apresentado pela Concessionária. 
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Gráfico 9.3.3.1 
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Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2007) 

9.4 Generalidade 

9.4.1 Busca pela Universalização dos serviços 

A FGV observou que a Concessionária busca atender as metas contratuais de atendimento à 

população, sendo que inclusive, pela programação das intervenções da FASE II, haverá 

antecipação de metas, de maneira que ficou caracterizada a intenção de atingir a universalização 

dos serviços. 
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9.5 Cortesia na Prestação dos Serviços 

A Concessionária, visando garantir a qualidade no atendimento e na prestação dos serviços, 

deve atender satisfatoriamente os consumidores, identificando e monitorando as suas 

expectativas. Os funcionários precisam estar aptos a atender os consumidores de maneira a 

suprir suas necessidades. 

Para tanto, a FGV sugere que haja um processo contínuo de monitoramento dos consumidores 

quanto a sua satisfação em relação aos serviços, dúvidas, dificuldades no pagamento, dentre 

outros, de maneira a criar um melhor relacionamento com os clientes através da adoção de 

mecanismos de melhoria e gerenciamento da qualidade dos serviços. 

9.6 Modicidade Tarifária 

Visando garantir a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário são necessárias premissas que atendam as expectativas dos 

consumidores e sejam condizentes com a qualidade do serviço prestado, criando condições que 

aumentem a adimplência e envolvam os consumidores nas questões ambientais e sociais.  

Dentre estas premissas, destaca-se a tarifação diferenciada por configurar-se num instrumento 

capaz de produzir a racionalização do uso da água em todos os níveis de consumo e promover a 

universalização, já que a prestação dos serviços de saneamento está diretamente ligada à 

disposição e à capacidade financeira das pessoas em pagar por eles. 

Nesta linha, a tarifa “progressiva” é um instrumento de política pública que vem promover tarifas 

módicas aos consumidores menos abastados facilitando o acesso ao serviço para as diversas 

classes sociais, preservando os princípios da modicidade, qualidade, continuidade e eficiência, 

garantindo a cobertura dos custos de operação e capacidade de investimentos requeridos. 
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9.6.1 Tarifa Social 

A Tarifa Social é um benefício concedido aos clientes de baixa renda com baixo consumo mensal, 

de maneira a garantir o acesso ao serviço a todas as classes sociais, buscando a universalização 

no atendimento a população. 

A definição de critérios para a concessão de tarifa social de baixa renda visa beneficiar 

efetivamente o consumidor de menor poder aquisitivo, levando em conta as condições 

socioeconômicas das regiões atendidas pela Concessionária. 

A FGV considera que uma das principais maneiras de diminuir a exclusão social é permitir 

condições decentes de bem estar ao público carente, evitando o corte do fornecimento de 

serviços essenciais como o saneamento básico, através da manutenção de um consumo mínimo 

com tarifa diferenciada para consumidores de baixa renda. 

A Prolagos não apresenta na sua estrutura tarifária atual a tarifa social, sendo sugestão da FGV a 

inserção desta para a categoria residencial.  

Os municípios atendidos pela Concessionária Prolagos apresentam várias áreas que cresceram 

desordenadamente, assumindo um padrão urbano com estrutura de suporte mínima. Esta 

situação resultou basicamente da migração de famílias de baixa renda, que buscando 

oportunidades de emprego se estabeleceram em bairros periféricos. 

A significativa existência destas áreas que demandam uma condição especial justifica a 

necessidade da implantação de uma tarifa social na região servida pela Concessionária, de 

maneira a atender os consumidores de baixa renda, nos propósitos da modicidade tarifária e da 

universalização dos serviços. 

Na segunda parte deste relatório, a FGV apresenta cenários tarifários considerando a alteração na 

estrutura tarifária atual, e contemplando a criação da tarifa social na categoria residencial. 
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10. Análise da Adequação do Plano de Contas (item 1.4.7 do 

TR) 

Denomina-se Plano de Contas o conjunto de contas criado pela área contábil de qualquer 

instituição empreendedora, para atender às necessidades de registro dos fatos administrativos, de 

forma a possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis e atender a todos os usuários 

(internos e/ou externos) da informação contábil.  

Esse conjunto de contas é chamado de Plano de Contas, porque, na realidade, ele é criado 

antecipadamente ao uso de tais contas. Por isso, torna-se necessário planejar a estruturação do 

Plano de Contas, de maneira que atenda, não só à legislação vigente (societária e fiscal), como 

também permita aos usuários uma clara concepção dos fatos contábeis e de suas correlações 

com a empresa e o meio em que atua.  

O Plano de Contas deve expressar, por meio das contas contábeis, o negócio e a particularidade 

de uma organização. Iudícibus et. al. (1994) entende que ao preparar um projeto para desenvolver 

um Plano de Contas a Concessionária deverá buscar várias possibilidades de relatórios 

gerencias e para uso externo, prevendo contas de acordo com os diversos relatórios a serem 

produzidos.  

O Conselho Federal de Contabilidade (2002) afirma que o Plano de Contas é a estrutura básica 

da escrituração contábil, pois é com sua utilização que se estabelece o banco de dados com 

informações para geração de todos os relatórios. Iudícibus e Marion (1991, p. 58) afirmam que 

para o planejamento de um Plano de Contas é necessário considerar alguns requisitos 

fundamentais, tais como tamanho da empresa, ramo de atividade, sistema contábil e interesse 

dos usuários. A tabela 10.1 sintetiza esses requisitos.  
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Tabela 10.1 

Característica 

Essencial 

Descrição

Tamanho da 

empresa 

Amplitude do desdobramento das contas de uma grande empresa diferencia-se das de uma 

microempresa por exemplo, pois em uma entidade de maior porte a ênfase na modelagem no Plano 

de Contas de centros de custos é mais evidente.  

Ramo de 

atividade 

Plano de contas deve ser elaborado considerando o objetivo de cada empresa, características 

operacionais do seu ramo ou setor de atividade.  

Sistema 

contábil 

Ao planejar um Plano de Contas a empresa deverá atentar-se ao tipo de sistema contábil usado, que 

permita as adaptações necessárias de acordo com as especificidades da empresa, contudo não 

deixando de observar a estrutura básica que norteia o processo contábil.  

Interesses dos 

usuários 

Deverá expressar o tipo de informação desejada pelos usuários, que podem ser internos ou 

externos, ajustando-se, portanto, aos interesses dos usuários de cada organização.  

10.1 Condições a Serem Observadas para Elaboração do Plano de 

Contas 

Seguem-se os principais pontos, de acordo com as normas geralmente aceitas e orientações 

técnicas gerais, a serem observados no planejamento e estruturação do plano de contas para um 

sistema contábil gerencial:  

1. Deve atender primeiramente às necessidades específicas de cada empresa e suas 

segmentações de responsabilidade e às necessidades de informação de todos os 

usuários das informações contábeis;  

2. O ponto de partida das necessidades informacionais são as informações contábeis 

requeridas pelo dirigente máximo da empresa, sendo o papel do contador apenas de 

monitoramento e aconselhamento;  

3. Partindo das informações do(s) dirigente(s) máximo(s), e seguindo em ordem 

hierárquica, atender aos demais usuários da informação contábil por toda a empresa;  

4. A classificação deve partir do geral para o particular;  

5. A classificação deve partir do detalhamento adequado ao Balanço Patrimonial, 

Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa, que são os modelos decisoriais mais 

importantes de caráter global da empresa;  

6. As contas devem ser codificadas dentro do possível, ou conterem elementos claros para 

rápida identificação e assimilação do que representam;  
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7. Os agrupamentos devem ser feitos pensando nos relatórios ou telas que deles se 

organizarão;  

8. Os títulos das contas devem refletir imediatamente os elementos patrimoniais que 

representam - devem ser claros e sucintos; e 

9. Deve ter flexibilidade (margem para ampliação) e operacionalidade.  

10.2 Fundamentos da Estruturação do Plano de Contas

Dentro das condições básicas de integração e navegabilidade de dados, são esses os 

fundamentos para estruturação dos planos de contas:

1. A estruturação do plano de contas deve propiciar a apresentação da informação do modo 

automático para os relatórios futuros, para evitar o retrabalho e redundância de dados; 

2. Deve propiciar a informação no grau de detalhamento necessário, evitando-se 

informações relevantes de modo aglutinado, que não permita compreensão e decisão; 

3. Deve ser estruturada para manter o interrelacionamento completo entre as contas afins 

do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultados; e 

4. Para tanto, devem ser criados tantas contas adicionais quantas forem necessárias para 

atender aos três fundamentos anteriores.  

10.3 O Plano de Contas como Ferramenta Gerencial 

Primeiramente é importante esclarecer que o Plano de Contas é principal e fundamentalmente 

uma ferramenta de registro, ou seja, apesar de ser um importante instrumento de auxílio no 

controle dos atos e fatos contábeis, ele sozinho não tem a possibilidade de executar todas as 

tarefas de controle que são naturalmente demandadas para uma eficiente e eficaz gestão de 

empreendimentos. Assim sendo a análise se focará nos aspectos específicos da ferramenta Plano 

de Contas enquanto estrutura de registro contábil. 

Além disso, em algumas situações específicas, por necessidades gerenciais, exige-se que os 

dados sejam agrupados e identificados por Centros de Responsabilidade (centros de custo, 

centros de resultado ou de lucro, departamentos, filiais, unidades etc.), assim, a título de 
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simplificação, elaboram-se vários planos que se agrupam em uma estrutura piramidal, detalhando 

os lançamentos por centro de responsabilidade e consolidando progressivamente (departamentos 

consolidados em unidade, unidades consolidados em filiais e estas consolidadas na empresa 

como um todo, por exemplo). Essa forma de descentralização é preferível para as empresas que 

precisam detalhar estruturas (municípios ou unidades operacionais, por exemplo) do que fazê-lo 

dentro de um único Plano de Contas repetindo contas registros. 

10.4 Legislação Societária e Fiscal 

Além de atender às necessidades informacionais e gerenciais, o Plano de Contas deve estar 

adequado às exigências normativas que a instituição se subjuga. Assim é preciso que sejam 

observadas as determinações legais gerais e, nos casos específicos, das instituições reguladoras 

da atividade econômica na qual a empresa atua. 

Basicamente a estrutura legal que trata do Plano de Contas das sociedades anônimas no país é 

dada pelas seguintes normas: 

� Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976; 

� Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007; 

� Normas da CVM, em especial a Deliberação CVM nº 488, de 03 de outubro de 2005; e 

� Normas emitidas pela Secretaria da Receita Federal - RIR/99 (Decreto nº 3.000, de 26 

de março de 1999). 

10.5 Compreensão do Andamento do Negócio 

Neste aspecto será considerada a capacidade do Plano de Contas possibilitar o registro dos atos 

e fatos contábeis de forma a possibilitar aos usuários o acompanhamento gerencial do 

empreendimento. Fica clara a necessidade de atender às determinações legais impostas pelas 

normas vigentes, em especial o Art. 176 da Lei nº 6.404/76: 
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“[...] no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do 

patrimônio que registrem, e agrupadas de forma a facilitar o conhecimento e a 

análise da situação financeira da companhia.” 

Verifica-se que o Plano de Contas da Prolagos está estruturado de forma a tender essa 

necessidade de clareza e transparência exigidas tanto pela Lei quanto pelos usuários. As contas 

de ativo e passivo estão devidamente individualizadas conforme os elementos do patrimônio e 

apresentam quebra suficiente em níveis que permitam o detalhamento dos registros. 

10.6 Da Evolução do Ativo e do Passivo, dos Investimentos 

Realizados pela Concessionária e Aqueles Subsidiados pelo 

Governo, dos Critérios de Depreciação e Amortização

As estruturas de ativo e passivo atendem as normas legais e estão detalhadas o suficiente para 

identificar cada um dos investimentos executados ou controlados, sejam próprios ou subsidiados 

pelo governo ou financiados com recursos de terceiros. Da mesma forma o Plano de Contas 

contempla os registros necessários para gravar as mutações de depreciações e amortizações de 

ativos e investimentos. É importante frisar que o efetivo controle desses fatos contábeis não deve 

ser exclusivamente feitos através do Plano de Contas, este é antes de tudo um sistema de 

registro, que, em conjunto com controles adicionais, permite o efetivo acompanhamento e controle 

dos eventos econômico-administrativos da empresa. 

10.7 Da Apropriação de Custos, bem como Outros Aspectos 

Considerados Relevantes 

O negócio de concessão dos sistemas de água e esgoto tem características claras de estrutura 

industrial, assim é que apresenta custos específicas na captação e tratamento tanto de água 

quanto de esgoto. Assim sendo é importante que a empresa seja capaz de controlar esses custos 

de forma clara e eficiente. Com referência ao Plano de Contas, considera-se que um efetivo 

controle de custos deve se dar pela separação dos registros de fatos de custo daqueles ligados às 

despesas, assim é que a maioria dos Planos de Contas propostos e sugeridos para empresas 
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industrias separa claramente os Custos de Produção das Despesas Operacionais. O Plano de 

Contas da Prolagos adota esse conceito e tem as segregações necessárias para registro de 

Despesas, Custos de Produção, Custos de Serviços Prestados e Custo de Obras.  

A Prolagos tem seu Plano de Contas apto para atender as necessidades de registro dentro das 

exigências apresentadas no item referido, bem como as exigências legais vigentes. 

11. Análise de Investimentos versus Meta (item 1.4.11 e 1.4.12 

do TR) 

11.1 Fatores de Correção 

Para efeito de comparação de valores, principalmente os constantes do Segundo Termo Aditivo, a 

FGV considerou como referência, dezembro de 2003.  

A FGV adotou os cálculos da Primeira Revisão Quinquenal definidos até 2006, e complementou 

os cálculos para os anos de 2007 e 2008, conforme a tabela a seguir:  

Tabela 11.1.1

Ano Fator k médio

1996 2,0146098 

1997 1,852489 

1998 1,689192 

1999 1,507189 

2000 1,377604 

2001 1,229746 

2002 1,229746 

2003 1,02864 

2004 0,943434 

2005 0,926528 

2006 0,873186 

2007 0,834534 

2008 0,761988 
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Sendo a equação de cálculo para a obtenção do fator k médio a seguinte: 

K ano = 1/(� fator mensal/dez03)/12 

Fator mensal/dez03 = 1+{[0,3 (IPCmês - IPC dez 03)/IPCdez03] + [0,7(IGP-DI mês - IGP-DI dez03)/ IGP-DI dez03]} 

Através destes fatores de correção foram realizadas análises dos investimentos e custos 

realizados no Segundo Quinquênio pela Concessionária de maneira a verificar se houve 

atendimento das metas estabelecidas, eficiência operacional e ganhos de produtividade. 

11.2 Análise dos Investimentos Informados, verificando o 

atendimento as Metas Contratuais 

A Concessionária Prolagos informou que no Segundo Quinquênio (período de 2004 a 2008) 

realizou os seguintes investimentos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

Tabela 11.2.1 

Investimentos Informados (período de 2004 a 2008)  

- Sistema de Abastecimento de Água  

Obra Oper. 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

 ETA - Juturnaíba   Água 2.022.830,87 2.248.415,37 1.904.159,74 - - 6.175.405,98
 Barragem  Água 312.234,08 178.603,97 133.524,40 - - 624.362,45

 Confecção de Caixa para Água - - 2,76 - - 2,76

 TAU's  Água 85.339,40 33.774,25 15.165,23 - - 134.278,88
 2º Etapa do Sistema Principal de 

Adução 
Água 366.480,77 305.110,54 137.000,09 - - 808.591,40 

 Novo Reservatório - Morro da Água 527.304,40 118.998,09 53.432,27 - - 699.734,76

Tronco e Rede Distribuidora - 

Bairro Ferradura - Búzios
Água 165.399,03 118.387,92 53.391,05 - - 337.178,00 

Sistema de Controle de Perda de Água 94.121,77 209.657,58 219.007,38 - - 522.786,73

Reforma do Reservatório Gamboa 

- Cabo Frio
Água 76.890,31 31.068,50 13.950,32 - - 121.909,13 

 Projeto de Redes Enseada do 

Albatroz Búzios 
Água 13.409,23 2.606,52 1.170,37 - - 17.186,12 

 Hidrometração - Arraial do Cabo  Água 70.803,85 139.238,55 159.562,13 24.048,71 28.304,82 421.958,06
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Obra Oper. 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

 Melhorias de Rede de Distribuição 

- Arraial do Cabo 
Água 15.502,79 6.732,86 1.383,93 - - 23.619,58 

 Adutora de Recalque Pead  Água 83.112,03 12.659,36 5.687,56 - - 101.458,95

 Rede de Distribuição de Água - 

Morro da Boa Vista - AC 
Água 1.469,10 16.735,90 1.153,78 - - 19.358,78 

 Extensão de Rede de Distribuição 

Rua C - Bairro Canaã 
Água - 1.140,97 79,66 - - 1.220,63 

 Melhoria  Rede Travessa Artur 

Bernardes 
Água - 2.300,45 427,25 - - 2.727,70 

 Extensão rede Bairro-Pontal  Água - - 6.078,77 - - 6.078,77
 Substituição de Rede Danificada 

pela PMAC - Adeodato Macedo 
Água - - 324,99 - - 324,99 

 Substituição Rede Danificada pela 

PMAC- Rua Artur Bernardes  
Água - - 2.734,03 - - 2.734,03 

 Sist controle Perdas �gua-  Água - - - 7.850,25 4.434,00 12.284,25

 Sist controle Perdas �gua-  Água - - - - 15.771,59 15.771,59

 REDE DE DISTRIBUICAO DE Água - - - - 549,98 549,98
 ADUTORA MONTE 

ALTO/FIGUEIRA 
Água - - - - 39.780,00 39.780,00 

 Hidrometração - Búzios  Água 162.258,86 225.601,20 190.297,05 47.803,56 53.626,87 679.587,54 

 Melhorias de Redes de 

Distribuição - Búzios 
Água 36.121,79 7.043,76 2.655,21 - - 45.820,76 

 Rede e Tronco José Gonçalves  Água 148.991,02 22.784,36 10.291,77 - - 182.067,15

  Reservatório - João Fernandes   Água 23.839,68 3.710,60 2.112,88 - - 29.663,16
  Projeto Bairro São José    Água 1.600,22 245,42 110,21 - - 1.955,85

 Obras de Adequação da Rede do 

Bairro Vieira Câmara - Búzios 
Água 21.810,09 36.743,49 36.779,97 - - 95.333,55 

 Extensão de Rede de Distribuição 

de Búzios (Alto da Rasa)  
Água 

9.804,54 1.574,50 706,97 - - 12.086,01 

 Extensão de Rede Saco Fora  Água - 10.992,17 696,85 - - 11.689,02 

 Obras de Adequação da Rede do 

Bairro Ferradura 
Água - - 62.918,34 157,91 - 63.076,25 

 Reforma do Reservatório Praia Água - - 9.742,69 37.494,53 - 47.237,22

Obra Melhoria Rede Estrada              Água - - - 193,77 - 193,77
 Sist controle Perdas �gua-  Água - - - 43.135,20 1.089,29 44.224,49

 Projeto Troncos e Reservatório Água - - - 5.974,82 - 5.974,82

 Ext Rede Distribuição Avn.3  Água - - - - 188.584,35 188.584,35
 TRONCO DISTRIBUIDOR 

BAIRRO MANGUINHOS GERIBÁ 
Água - - - 143.687,70 1.074,40 144.762,10 

 Booster  Geribá  Água - - - 402,03 11.591,87 11.993,90 

 Booster Tartaruga  Água - - - 402,03 13.209,06 13.611,09 

 Booster Humaitá  Água - - - 402,03 21.638,21 22.040,24 

 Adequação do reservatório d  Água - - - - 815,74 815,74 

 Extensão de rede Saco Fora  Água - - - - 25.614,71 25.614,71 

 RESERVATORIO DE BUZIOS-

SAO 
Água - - - - 148.309,12 148.309,12 

 EXTENSAO DE REDE TUCUNS  Água - - - - 131.008,13 131.008,13 
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Obra Oper. 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

 EXT REDE RUA A PORTAL DA 

FE 
Água - - - - 2.420,00 2.420,00 

 EXTENSAO DE REDE - RUA 

HUMA 
Água - - - - 3.043,75 3.043,75 

 Troncos Caiçara/Henrique Terra - 

Cabo Frio 
Água 174.250,87 66.931,33 12.156,04 - - 253.338,24 

 Hidrometração Cabo Frio  Água 670.404,04 1.201.477,24 1.779.331,41 719.855,28 291.421,05 4.662.489,02

 Melhorias de Redes de 

Distribuição Cabo Frio 
Água 51.791,54 9.398,74 3.685,69 - - 64.875,97 

 Rede Distribuição - Av. Antonio 

Luis da Fonseca - Porto do Carro 
Água 13.924,61 2.085,90 936,60 - - 16.947,11 

 Tronco Distribuidor - Cabo Frio  Água 206.053,37 31.219,72 17.664,50 - - 254.937,59 

 Reservatório Morro do Limão - 

Cabo Frio 
Água 17.629,11 2.655,12 1.192,20 - - 21.476,43 

 Troncos Distribuidores - Cabo Frio 

- Av Julia Kubistcheck.  
Água 13.945,80 5.050,25 1.149,77 - - 20.145,82 

  Redes no Bairro Jardim 

Esperança  
Água 4.341,91 2.237,82 403,09 - - 6.982,82 

  Tronco Distribuidor - Jardim 

Esperança - Trecho 3  
Água 1.181.739,77 185.670,34 10.271,89 - - 1.377.682,00

 Tronco Distribuidor - Jardim 

Esperança - Trecho 1 
Água 702.598,51 111.087,92 48.747,90 - - 862.434,33 

 Rede Distribuição - Cajueiro  Água 398.988,27 86.433,35 48.374,38 - - 533.796,00 

 Rede de Distribuição  do Bairro 

Tangará 
Água 115.225,95 253.891,79 32.868,55 - - 401.986,29 

 Rede de Distribuição do Bairro Jd. 

Peró 
Água 192.526,28 187.060,88 51.313,38 - - 430.900,54 

 Rede de Distribuição do Bairro 

Caminho de Búzios 
Água 230.011,00 400.760,55 29.429,59 - - 660.201,14 

 Melhorias de Rede de Distribuição 

- Ruas Músico Braz Guimarães e 

Cel. Mário Quintanilha  

Água 

- 1.190,91 77,05 - - 1.267,96 

 Melhorias de Rede de Distribuição 

- Ruas M e 23 - Bairro Pq. Burle 
Água - 961,90 63,75 - - 1.025,65 

 Extensão de Rede de Distribuição 

- Av.Wilson Mendes  
Água - 6.749,81 447,33 - - 7.197,14 

 Melhorias de Rede de Distribuição 

- Rua Enfermeiro Ricardo Sanchez  
Água - 8.185,85 549,02 - - 8.734,87 

 Melhorias de Rede de Distribuição 

- Rua Rui Barbosa  
Água - 1.052,88 69,78 - - 1.122,66 

 Melhorias de Rede de Distribuição 

- Rua Manjuba - Peró 
Água - 163,35 10,83 - - 174,18 

 Sistema de Controle de Perdas - 

Setor Foguete - Cabo Frio 
Água - 11,92 0,84 - - 12,76 

 Melhorias de Rede de Distribuição 

- Ruas Casemiro Abreu / José 
Água - 3.323,48 222,92 - - 3.546,40 

 Melhorias de Rede de Distribuição 

- Rua Victor Leonardo 
Água - 530,21 36,04 - - 566,25 

 Extensão Rede Distribuição- Trav. 

São Lucas 
Água - 3,80 20,29 - - 24,09 

 Extensão Rede Distribuição- Trav. 

Pomar 
Água - 1.747,70 123,31 - - 1.871,01 
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Obra Oper. 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

 Extensão Rede Distribuição - 

Ernesto Melo 
Água - 6.897,87 7.654,33 - - 14.552,20 

 Extensão Rede Distribuição - Trav. 

28 
Água - - 148,77 - - 148,77 

 Melhoria de Rede Distribuição - 

Rua do Pomar 
Água - 9.108,44 652,13 - - 9.760,57 

 Melhoria de Rede Distribuição - 

Rua da Paz 
Água - 1.509,84 107,21 - - 1.617,05 

 Extensão de rede - Rua Dr. 

Cardoso da Fonseca 
Água - 763,72 54,42 - - 818,14 

 Extensão rede - Rua Vitória  Água - 531,31 38,04 - - 569,35 

 Rede de Distribuição  do Bairro 

Tangará (2a Fase) 
Água - - 121.064,10 33.641,85 - 154.705,95 

 Melhoria de Rede - Rua Humberto 

Campos 
Água - 1.242,87 176,45 3,55 - 1.422,87 

 Extensão de Rede - Rua Maria 

José  
Água - 5.235,33 379,18 - - 5.614,51 

 Extensão de Rede - Rua São 

Lucas 
Água - - 559,72 - - 559,72 

 Extensão de Rede de Distribuição 

Rua Ardósia (Portinho) 
Água - - 603,35 1,51 - 604,86 

 Extensão  de Rede Largo do Cais 

(Forte)  
Água - - 487,68 1,22 - 488,90 

 Extensão de Rede Ruas Mariana 

e Isabela (Porto do carro) 
Água - - 1.431,70 - - 1.431,70 

 Substituição  Rede Rua Nilo 

Peçanha  
Água - - 26.080,38 - - 26.080,38 

 Extensão Rede - Trav. Vovó Sinha 

(Palmeiras) 
Água - - 5.170,86 - - 5.170,86 

 Extensão Rede - Rua Praia Brava 

(Caminho Buzios) 
Água - - 1.344,16 - - 1.344,16 

 Extensão Rede - Travessa da Rua 

Moinho (Peró)  
Água - - 2.104,56 - - 2.104,56 

 REFORCO ANEL RD 

PRIM.AV.JUL  
Água - - 53.459,07 6.025,25 - 59.484,32 

 Reforço do Anel de Rede Primária 

- Ruas João A. Rocha e 7 (Bairro 
Água - - 50.677,56 7.968,14 - 58.645,70 

 Reabilitação da Travessia A   Água - - 39.409,51 9.512,11 - 48.921,62 

 Substit Rede-Estrada Cabo F             Água - - - 805,30 - 805,30 

Sistema controle Perdas Água             Água - - - 51.629,48 30.015,75 81.645,23 

 Extensão Rede - Trav. Joana             Água - - - 1.033,58 - 1.033,58 

 Tronco Distribuidor - Jardim 

Esperança - Trecho 2 
Água - - - 264.052,41 - 264.052,41 

 Relining Tronco Caminho Buz  Água - - - 1.039.175,90 7.163,41 1.046.339,31

 Rua Alzira Machado  Água - - - 1.035,46 - 1.035,46 

 Extensão Rede Sal Cisne  Água - - - 26.013,65 6.379,55 32.393,20 
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 Booster Tangará  Água - - - 1.015,79 - 1.015,79 

 Obra de adequação Estr. Co.  Água - - - 28.494,13 - 28.494,13 

 Obras de Implantação do Booster 

Tangará 
Água - - - 63.914,05 38.261,53 102.175,58 

 Extensão de rede quiosques da 

Praia do Forte 
Água - - - 4.435,05 375,00 4.810,05 

 Perfuração poço na Rasa  Água - - - - 3.799,27 3.799,27 

 Perfuração poço em Unamar  Água - - - - 127.188,50 127.188,50 

 EXT RD 

PERO/BZ/TANGARA/RESE 
Água - - - - 9.133,82 9.133,82 

 EXTENSAO DE REDE RUA 

CACHAR 
Água - - - - 5.324,35 5.324,35 

 EXTENSAODE REDE - FAZENDA 

S 
Água - - - - 652,74 652,74 

 Hidrometração - Iguaba  Água 174.168,26 221.236,43 163.121,27 47.145,47 61.668,24 667.339,67 

 Melhorias de Redes de 

Distribuição - Iguaba 
Água 40.034,12 6.346,22 2.849,57 - - 49.229,91 

  Rede Distribuição - Arrastão das 

Pedras  
Água 316.852,25 62.002,33 15.832,27 - - 394.686,85 

 Interligação Tronco Distribuidor do 

Arrastão na Rua Estrada de São 
Água - 484,07 32,47 - - 516,54 

 Melhoria de Rede Dist. Bairro Boa 

Vista 
Água - 2.667,97 849,39 - - 3.517,36 

 Extensão Rede Dist.- Rua Lot. 

Recreio do Sol 
Água - 1.944,38 1.011,65 - - 2.956,03 

 Extensão Rede Dist. - Rua do 

Peixe 
Água - - 1.527,15 - - 1.527,15 

 SUBST.RD RUAS ESPANHA E 

ANT 
Água - - 14.977,20 - - 14.977,20 

Sistema controle Perdas Água             Água - - - 3.864,19 2.803,51 6.667,70 

 Projeto do Sistema Adutor de 

Iguaba Grande 
Água - - - 180.203,13 72.600,00 252.803,13 

 Reforços de Redes Troncos 

(Estrada Arrastão/ R.Luis Cláudio 
Água 

- - - 238.582,96 7.459,38 246.042,34 

 EXTENSÃO DE REDE RUA B 

CIDADE NOVA 
Água - - - 455,63 - 455,63 

 Extensão rede - Bairro de São 

Miguel 
Água - - - 3.662,09 6.657,53 10.319,62 

 Extensão rede - Bairro de São 

Miguel 
Água - - - - 5.479,20 5.479,20 

 EXTENSAO REDE IGUABA 

PEQUEN 
Água - - - - 2.393,84 2.393,84 

 Reforma do Reservatório São 

Pedro D'aldeia 
Água 70.570,67 46.759,70 20.995,95 - - 138.326,32 

 Hidrometração São Pedro   Água 1.474.128,06 827.878,48 496.768,16 194.129,32 89.883,04 3.082.787,06

 Melhorias de Redes de 

Distribuição - São Pedro D'aldeia 
Água 72.886,28 30.113,15 6.370,68 - - 109.370,11 
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  Rede Distribuição - Morro dos 

Milagres  
Água 85.110,65 21.046,37 16.157,70 - - 122.314,72 

 Rede de Distribuição Água -Rua 

Miracema  
Água - 12.294,00 25.551,61 - - 37.845,61 

 Melhorias de Rede de Distribuição 

- Rua Antonio da Costa - Bairro 

Porto do Carro 

Água 
- 858,06 57,54 - - 915,60 

 Melhorias de Rede de Distribuição 

- Estrada SPA/Cabo Frio  
Água - 6.217,89 594,51 - - 6.812,40 

 Extensão Rede Distribuição - Rua 

Eucalipto 
Água - - 1.602,93 - - 1.602,93 

 Extensão de Rede - Rod. Amaral 

Peixoto/Praia Linda 
Água - 672,93 239,26 - - 912,19 

 Extensão de Rede- Rua das 

Rosas, Arcos Iris 
Água - 287,50 20,32 - - 307,82 

 Substituição de Rede Praia Linda Água - - 1.837,45 4,60 - 1.842,05 

 IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE 

CONTROLE OPERACIONAL - 

PRAIA LINDA. 

Água 
- - 1.229,55 98,08 - 1.327,63 

 Rua XI - Ponta Ambrosio  Água - - 521,59 - - 521,59 

Sistema controle Perdas Água           Água - - - 69.613,54 6.436,68 76.050,22 

 Substituição Rede - Ponta do 

Ambrosio 
Água - - - 1.904,77 - 1.904,77 

 Substituição de rede condom  Água - - - - 24.853,45 24.853,45 

 Subst. Rede Moinhos Aldeia  Água - - - - 15.435,20 15.435,20 

 Rede distr. - Polo Ind.  Água - - - - 26.394,90 26.394,90 

 REDE DE DISTRIBUICAO 

RECANTO DO SOL 
Água - - - - 92.905,98 92.905,98 

 Hidrometração   Água - - - - 4.363,38 4.363,38 

 Melhorias de Redes de 

Distribuição 
Água - - - - 417,36 417,36 

 Melhorias na ETA Tamoios  Água 91.903,12 14.241,73 6.394,79 - - 112.539,64 

 Extensão de Rede Distribuição - 

Rua TRV 10  
Água - 119,19 164,13 - - 283,32 

 Sist controle Perdas �gua-  Água - - - 12.635,31 - 12.635,31 

 Tomada de Pipa D'água - São 

Pedro D'aldeia 
Água 89.184,63 15.103,66 37.611,40 - - 141.899,69 

 Sistema de Automação e 

Telemetria  
Água - 570.545,10 639.155,16 161.768,54 275.548,82 1.647.017,62

 Recuperação Interna Adutora de 

Bacaxá DN600 (Trecho Crista / 
Água - 1.156.290,63 170.158,37 - - 1.326.449,00

 Programa de Controle de Perdas  Água - 349.949,23 22.549,83 - - 372.499,06 

 Obras Complementares dos TA  Água - - 42.654,05 81.741,47 - 124.395,52 
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 Levantamentos de Campo e 

Projetos para Desvio das Adutoras 

(Trecho Morro Milagres/Vinhateiro) 

Água 

- - 6.526,41 520,69 - 7.047,10 

 Implantação de Sistema de 

Alarme para a EM-Vinhateiro 
Água - - - 10.245,95 - 10.245,95 

 Revitalização da Adutora Bacaxá 

(Revestimento/Relining) 
Água - - - 4.050.553,63 32.984,64 4.083.538,27

 Obra do Sistema Adutor de Iguaba Água - - - 4.612.566,70 218.376,79 4.830.943,49

 Levant topográfico -ETA Jut  Água - - - - 85.455,73 85.455,73 

 ESTUDO HIDROGEOLOGICO  Água - - - - 78.320,87 78.320,87 

 Desvio das adutoras princip  Água - - - - 513.151,41 513.151,41 

 Linha Trimumu  Água - - - - 28.500,00 28.500,00 

 Duplicação da adutora de Bu  Água - - - - 2.070.381,56 2.070.381,56

 PLANO DIRETOR DE ÁGUA  Água - - - - 248.276,97 248.276,97 

 REFORMA NOVA SEDE SPA  Água - - - - 1.360.024,55 1.360.024,55

 PASSARELA ADUTORA IGUABA 

TR 
Água - - - - 19.681,37 19.681,37 

Fonte: Informações gerenciais da Concessionária Prolagos. 

Tabela 11.2.2  

Investimentos Informados (período de 2004 a 2008)  

- Sistema de Esgotamento Sanitário  

Obra Oper. 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

Estudos / Projetos - Redes / EE - 

Cabo Frio 
Esgoto 396.817,53 361.779,34 167.924,43 - - 926.521,30 

Estudos / Projetos - Redes / EE - 

Búzios 
Esgoto 285.739,49 327.124,74 125.737,45 - - 738.601,68 

Estudos / Projetos - Redes / EE  - 

Iguaba Grande 
Esgoto 230.286,77 329.693,36 153.822,58 - - 713.802,71 

Levantamento Plani-Altimétrico na 

Área de Concessão 
Esgoto 379.016,25 503.258,27 289.224,56 - - 1.171.499,08 

Estudos / Projetos - Redes / EE - 

SPA 
Esgoto 267.595,03 348.408,91 170.335,43 - - 786.339,37 

ETE - Cabo Frio Esgoto 1.732.880,69 2.256.035,94 1.467.872,19 - - 5.456.788,82

Drenagem Braga - C.Frio Esgoto 350.306,93 484.911,33 97.234,59 - - 932.452,85

ETE - Búzios Esgoto 1.517.724,29 1.832.210,36 1.525.488,70 - - 4.875.423,35

Drenagem Centro e Orla Bardot - 

Búzios 
Esgoto 545.480,64 1.015.042,61 249.877,13 - - 1.810.400,38 

Coletor Tronco / L.Recalque./ EE - 

Búzios 
Esgoto 2.218.038,36 1.766.921,08 469.155,33 - - 4.454.114,77 
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Coletor Tronco / L.Recalque./ EE / 

SB02 - SPA 
Esgoto 3.426.216,91 2.242.926,19 1.516.442,13 - - 7.185.585,23 

Estudos Geológicos / Geotécnicos Esgoto 132.098,18 68.880,47 49.483,05 - - 250.461,70

Fiscalização de Obras de Esgoto Esgoto 205.291,49 (1.409.458,25) - - - (1.204.166,76)

ETE - S. Pedro da Aldeia Esgoto 1.469.064,94 1.292.301,34 96.996,43 - - 2.858.362,71

ETE - Iguaba Grande Esgoto 2.197.748,34 1.429.425,64 400.371,98 - - 4.027.545,96

Estações Elevatórias, Interceptor 

e Recalque Cabo Frio 
Esgoto 1.710.620,86 2.467.270,66 1.643.741,68 - - 5.821.633,20 

Coletor Tronco / L.Recalque. / EE 

- Iguaba 
Esgoto 2.965.327,91 2.570.234,27 400.550,74 - - 5.936.112,92 

Drenagem P. Ossos - Búzios Esgoto 114.922,99 252.294,33 58.966,78 - - 426.184,10

Captação do Canal Josefina da 

Veiga - Cabo Frio 
Esgoto 310.471,45 183.831,23 149.380,71 - - 643.683,39 

Linha de Recalque da Estação 

Elevatória Existente - SPA 
Esgoto 143.322,07 126.501,01 15.277,27 - - 285.100,35 

Rede Esgoto do Bairro João 

Fernandes 
Esgoto - 236,87 34,04 - - 270,91 

Linha de Recalque Rua Angela 

Diniz - João Fernandes /Ossos 
Esgoto - 368,05 48,93 - - 416,98 

Ligações de Esgotos - Búzios Esgoto - - 1.312,36 999,80 19.186,60 21.498,76

Rede Esgotos Cem Braþ Esgoto - - 6.007,71 59.096,09 2.500,00 67.603,80

Rede Esgotos Gériba/Bento R Esgoto - - - - 35.298,68 35.298,68

Rede esgoto -Vila caranga Esgoto - - - - 2.135,00 2.135,00

Rede Essgoto-Lagoa dos Osso Esgoto - - - - 712,50 712,50

Linha recalque - Elev Ossos Esgoto - - - - 13.450,19 13.450,19

Cinturão da Margem Direita - 

Interceptor 7.A / Centro 
Esgoto - 387.874,49 112.598,76 - - 500.473,25 

Cinturão da Margem Direita -  

Interceptor 7 / Centro 
Esgoto - 1.109.450,94 296.630,77 - - 1.406.081,71 

Cinturão da Margem Direita -  

Interceptor 7.B / Centro 
Esgoto - 159.345,13 446.647,10 - - 605.992,23 

Cinturão da Margem Direita - 

Interceptor 7.1 / Passagem 
Esgoto - 489.662,57 390.842,49 - - 880.505,06 

Cinturão da Margem Direita -  EE 

7.1 / Passagem 
Esgoto - 523.578,29 235.451,33 - - 759.029,62 

Cinturão da Margem Direita - 

Emissário EE 7.1 / Passagem 
Esgoto - 329.422,43 181.907,90 - - 511.330,33 

Cinturão da Margem Direita - 

Interceptor 8.3A / Portinho 
Esgoto - 426.869,24 511.953,39 - - 938.822,63 

Cinturão da Margem Direita -  EE 

8.3  / Portinho 
Esgoto - 723.813,55 248.081,05 - - 971.894,60 

Cinturão da Margem Direita -  

Emissário 8.3 / Portinho 
Esgoto - 64.409,01 104.585,50 - - 168.994,51 

Cinturão da Margem Direita -  

Interceptor 8.A / Portinho 
Esgoto - 6.870,44 19.134,99 - - 26.005,43 
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Ligações de Esgotos - Cabo Frio Esgoto - - 2.965,20 - - 2.965,20

Proj.obras adequação CTS Esgoto - - 6.468,24 - - 6.468,24

Projetos e outros levantamentos Esgoto - - - - 135.116,74 135.116,74

ETE-Estudo prÚvio - ETE Jd Esgoto - - - - 170.124,28 170.124,28

PORTO DO CARRO-

CAPT/INTERC/ 
Esgoto - - - - 582.630,39 582.630,39 

JACARE-

CAPT/INTERC/ELEV/REC 
Esgoto - - - - 904.355,40 904.355,40 

PERO-

CAPT/INTERC/ELEV/RECAL 
Esgoto - - - - 520.403,81 520.403,81 

OGIVA-

CAPT/INTERC/ELEV/RECA 
Esgoto - - - - 306.295,30 306.295,30 

CAJUEIRO-

CAPT/INTERC/ELEV/R 
Esgoto - - - - 636.530,51 636.530,51 

CLUB MED/TANGARA-ELEV E 

REC 
Esgoto - - - - 727.052,86 727.052,86 

GUARANI-ELEV E RECALQUES Esgoto - - - - 108.461,22 108.461,22

TRANSPOSICAO DO EFLUENTE 

ET 
Esgoto - - - - 10.140,00 10.140,00 

AEROPORTO - CAPTACAO DE 

ESG 
Esgoto - - - - 21.633,00 21.633,00 

Barragem do Rio Salgado Esgoto - - 239.012,57 978.033,56 - 1.217.046,13

Obras de Adequação do Sistema Esgoto - - - 35.922,41 - 35.922,41

Projetos e outros levantamentos Esgoto - - - - 8.779,90 8.779,90

Rede Coletora - Rua Cincinato 

Rodrigues 
Esgoto 5.115,42 800,15 744,64 - - 6.660,21 

Substituição da L. Recalque da 

EE existente 
Esgoto 648.348,82 442.541,68 12.030,07 - - 1.102.920,57 

Coletor Tronco / L.Recalq. / EE - 

SB 01.1 
Esgoto 1.105.363,12 1.603.468,61 30.092,35 - - 2.738.924,08 

Ligações de Esgotos - São Pedro 

da Aldeia 
Esgoto - - 460,09 36,70 30.767,23 31.264,02 

Levantamento topográfico 

interceptor/recalques SB3, 4, 5, 6 

e 7 

Esgoto - - - 3.038,05 23.760,00 26.798,05 

Projetos e outros levantamentos B Esgoto - - - - 1.839.733,03 1.839.733,03

ETE-Estudo prÚvio - Ampliaþ Esgoto - - - - 1.038.696,81 1.038.696,81

Projetos e outros levant. V Esgoto - - - - 763.398,25 763.398,25

Projetos e outros levant. S Esgoto - - - - 2.222.385,42 2.222.385,42

Projetos e outros levant. P Esgoto - - - - 37.454,90 37.454,90

RD COLETORA - PITORIA Esgoto - - - - 265,40 265,40

ESTAÇÃO-REFORÇO 

INTERCEPTOR 
Esgoto - - - - 47.042,41 47.042,41 

Fonte: Informações gerenciais da Concessionária Prolagos. 
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Tabela 11.2.3 

Investimentos Informados (período de 2004 a 2008) - Outros Investimentos 

Obra Oper. 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

Outros Outros 263.865,46 270.938,59 (10.321,78) - - 524.482,27

Edificações outros - - (39.131,81) 112.569,06 21.843,62 95.280,87

Instalações outros - - (237.887,92) 81.373,43 - (156.514,49)

Benfeitorias outros - - 18.568,43 111.713,04 17.025,40 147.306,87

Terrenos outros - - - 50.000,00 - 50.000,00

Máquinas outros - - (100.407,59) 10.613,15 550,00 (89.244,44)

Bombas e motores outros - - 4.421,61 12.284,09 6.471,36 23.177,06

Ferramentas especiais outros - - 1.800,00 2.317,51 - 4.117,51

Aparelhos Técnicos outros - - 13.608,93 - - 13.608,93

Equipamentos elétricos outros - - - 40.641,99 10.964,58 51.606,57

Equipamentos Mecânicos outros - - - 5.485,18 - 5.485,18

Equipamentos Eletromecânicos outros - - - - 5.438,85 5.438,85

Equipamentos de laboratório outros - - 32.426,52 33.797,56 6.900,38 73.124,46

Veículos de carga outros - - 37.500,00 - (125.550,00) (88.050,00)

Veículos de Passageiros outros - - 46.618,47 (90.763,17) (149.379,26) (193.523,96)

Motos outros - - - - (19.240,00) (19.240,00)

Móveis outros - - 2.587,92 28.575,65 118.243,60 149.407,17

Maq. de escrever e calcular outros - - 3.068,23 - - 3.068,23

Eletrodomésticos outros - - 14.588,17 7.399,73 1.404,87 23.392,77

Instalações outros - - 16.373,80 15.169,99 12.238,00 43.781,79

Maq. Aparelhos e equip. outros - - 24.014,28 (4.259,96) 5.605,99 25.360,31

Micro. Comp. e Periféricos outros - - 2.854,00 (12.659,14) 35.006,00 25.200,86

Impressoras outros - - 6.574,29 21.363,50 (7.455,30) 20.482,49

Acessórios outros - - - 1.883,77 10.561,93 12.445,70

Sistema de proc. de dados outros - - 3.000,00 - 17.684,62 20.684,62

Equip. proc. de dados outros - - 999,00 384,24 3.000,00 4.383,24

Sist. Operacional/aplicativo outros - - 6.762,20 22.537,50 35.335,00 64.634,70

Direito de uso outros - - - (2.300,00) - (2.300,00)

Aparelhos telefônicos outros - - 598,00 (1.297,00) - (699,00)

Veículos Leasing outros 37.940,16 155.834,38 (87.052,18) 76.887,31 149.694,01 333.303,68

Equipamentos Leasing Outros - - - 28.248,80 33.898,56 62.147,36

Fiscalização de Obras  Outros - - - (1.724,12) - (1.724,12)

 Treinamento e Desenvolvimento - 

Sig  
Outros 6,70 - - - - 6,70 

  Investimentos com Implantação de 

ISO 9000   
Outros 4.849,12 743,72 662,15 563,59 - 6.818,58 

 Reforma do Galpão e Construção da 

Nova Portaria  
Outros 65.582,21 12.836,77 9.613,13 - - 88.032,11 

 Levantamentos de Campo e Projetos 

para Desvio das Adutoras Bacaxá / 

Arraial Cabo/ São Cristovão  

Outros - - - 2.934,40 - 2.934,40 

Fonte: Informações gerenciais da Concessionária Prolagos. 
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Tabela 11.2.4  

Resumo dos investimentos informados como realizados no Segundo Quinquênio  

(período de 2004 a 2008) 

Investimentos Históricos Realizados pela Concessionária

Valores em R$ × 1.000

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Água 10.628 9.676 7.073 12.240 6.561 39.616 

Esgoto 22.358 24.718 11.895 1.077 10.208 60.048 

Outros 372 440 -228 554 190 1.138 

Investimentos Totais 33.358 34.835 18.739 13.871 16.960 100.803 

Fonte: Informações gerenciais Concessionária Prolagos. 

Para melhor ilustrar a situação descrita, apresentam-se as tabelas a seguir: 

Tabela 11.2.5 

Metas mínimas estabelecidas no Edital para contratação dos serviços 

Ano Sistema de Água Sistema de Esgoto

3 80% 30% 

8 83% 40% 

13 85% 50% 

20 85% 65% 

25 90% 70% 

Fonte: Edital de Licitação para contratação dos serviços. 

Tabela 11.2.6 

Metas para 2008 (ano 10) - Sistema de Abastecimento de Água 

Ano Meta mínima estabelecida Meta atingida

Ano 10 (2008) 85% 84% 

Fonte: Segundo Termo Aditivo. 

Tabela 11.2.7 

Metas para 2010 (ano 12) - Sistema de Abastecimento de Água 

Ano Meta mínima estabelecida Meta esperada após Fase II

Ano 12 (2010) 85% 90% 

Fonte: Segundo Termo Aditivo. 
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Tabela 11.2.8 

Metas para 2008 (ano 10) - Sistema de Esgotamento Sanitário 

Ano Meta mínima estabelecida Meta atingida

Ano 10 (2008) 40% 45% 

Fonte: Segundo Termo Aditivo. 

Tabela 11.2.9 

Metas para 2010 (ano 12) - Sistema de Esgotamento Sanitário 

Ano Meta mínima estabelecida Meta esperada após Fase II

Ano 12 (2010) 50% 70% 

Fonte: Segundo Termo Aditivo. 

12. Análise de Custos Incorridos no Período (item 1.2 parte; 

itens 1.4.8, 1.4.9 e 1.4.15 do TR) 

As tabelas a seguir apresentam a evolução dos principais componentes de custos incorridos no 

período 2004/2008, rateados por m3 faturado e por economias médias.  Os valores foram retirados 

do DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) de dezembro de cada ano analisado. 

  

Observa-se que todos os custos mencionados neste item foram corrigidos para dezembro de 

2003, conforme tabela de fatores de correção (Tabela 11.1.1), apresentada anteriormente no 

subitem 11.1. 
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Tabela 12.1 

Custo / m³ faturado  
PERÍODO

CUSTOS E DESPESAS DE 
OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO

Dados
Históricos

2004

Valores
Corrigido

para dez/03

Custo/m3 
faturado
(R$/m3)

Dados
Históricos

2005

Valores
Corrigido

para dez/03

Custo/m3 
faturado
(R$/m3)

Dados
Históricos

2006

Valores
Corrigido

para dez/03

Custo/m3 
faturado
(R$/m3)

Dados
Históricos

2007

Valores
Corrigido

para dez/03

Custo/m3 
faturado
(R$/m3)

Dados
Históricos

2008

Valores
Corrigido

para dez/03

Custo/m3 
faturado
(R$/m3)

CUSTOS COM PESSOAL ��������� ������ ������ !"�� �������� ��!�!�!�� !"# ��$#��!�� ��������$ !"�� $��� ��#� ��������� !"�� ��!���#�� ����!���� !"�#

CUSTOS COM MATERIAIS  �$����#�  ��!���$����� !" ! �� ���$�� ��!���#$� !" ! ��������# ���#��$#� !" � ��$$��$�� ������!#� !"�$  ��!!����  �������� !"� 

CUSTOS COM SERVIÇOS ���!!���! �������#����� !"�� ������#�# ����$��� !"#� �� # �$!� ��������� !"�� ��#!��!�#  �$ ����� !"�� �!����� ! �� �!���� !"��

CUSTOS COM ENERGIA ������� � ���$#� ������ !" $ #���!���� ���#����$ !"�� ��!!�� �� ��$$����! !"� ��##��$!! �������# !"�� ��������� ����!�##$ !" �

OUTROS CUSTOS ��������� ������# ����� !" � ��������� ���#��!�� !" � ��������#  ����� !$ !"�� ���#$���  �������� !"�# #�!���$�� ����$��#! !"  

TOTAL ANUAL  #�#������  ��!�$��� �� �"�� �!�!# ����  ��������� �"�! �������$�#  ���� ���� �"��  ��# ��� �  ���!���!� �"�� ����� ��$  #� ���$�� �"� 

20082004 2005 2006 2007

Fonte: DRE Prolagos. 

Custo/Econ. Média  
PERÍODO

CUSTOS E DESPESAS DE 
OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO

Dados
Históricos

2004

Valores
Corrigido

para dez/03

Custo/Média 
Economias 

Ano

Dados
Históricos

2005

Valores
Corrigido

para dez/03

Custo/Média 
Economias 

Ano

Dados
Históricos

2006

Valores
Corrigido

para dez/03

Custo/Média 
Economias 

Ano

Dados
Históricos

2007

Valores
Corrigido

para dez/03

Custo/Média 
Economias 

Ano

Dados
Históricos

2008

Valores
Corrigido

para dez/03

Custo/Média 
Economias 

Ano

CUSTOS COM PESSOAL ��������� ������ ������ ��"!$ �������� ��!�!�!�� �#" � ��$#��!�� ��������$ ��"� $��� ��#� ��������� ��"�� ��!���#�� ����!���� #�"!�

CUSTOS COM MATERIAIS  �$����#�  ��!���$����� � "## �� ���$�� ��!���#$� � " � ��������# ���#��$#� ��"#$ ��$$��$�� ������!#� ��"#$  ��!!����  �������� �$"� 

CUSTOS COM SERVIÇOS ���!!���! �������#����� �$"$! ������#�# ����$��� ��"  �� # �$!� ��������� ��"�# ��#!��!�#  �$ �����  �"�� �!����� ! �� �!���� �#"��

CUSTOS COM ENERGIA ������� � ���$#� ������ ��"�� #���!���� ���#����$ #!"�! ��!!�� �� ��$$����! �!"!# ��##��$!! �������# ��"�� ��������� ����!�##$ ��" �

OUTROS CUSTOS ��������� ������# ����� �!" � ��������� ���#��!�� ��"!$ ��������#  ����� !$  �"#� ���#$���  ��������  �"$$ #�!���$�� ����$��#! �#" �

TOTAL ANUAL  ���#��$��  ��!�$��� ��  �$"�# �!�!# ����  ���������  $#"  �������$�#  ���� ����  ��"$�  ��# ��� �  ���!���!�   #"� ����� ��$  #� ���$��  �!"!�

2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: DRE Prolagos. 
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Na elaboração das tabelas anteriormente apresentadas, foram englobadas as seguintes rubricas 

para os custos e despesas de operação e manutenção:

� Pessoal: contas 4.1.01.01,  5.1.01.01, 5.2.01.01 e 6.1.01.01. 

� Energia: contas 4.1.01.04.01, 5.1.01.04.01, 5.2.01.04.01 e 6.1.01.04.01. 

� Materiais: contas 4.1.01.02,  5.1.01.02, 5.2.01.02 e 6.1.01.02. 

� Serviços: contas 4.1.01.03, 4.1.01.04.02, 4.1.01,04.03, 5.1.01.03, 5.1.01.04.02, 

5.1.01,04.03, 5.2.01.03, 5.2.01.04.02, 5.2.01,04.03, 6.1.01.03, 6.1.01.04.02 e 

6.1.01,04.03. 

� Outros: contas 4.1.01.05,  4.1.01.06, 5.1.01.05, 5.1.01.06, 5.2.01.05, 5.2.01.06, 

6.1.01.05 e 6.1.01.06. 

As informações de volume faturado e média de economias foram retiradas do histograma de 

consumo, apresentado no presente relatório. 

As análises dos gráficos e da evolução dos valores de custos foram realizadas sobre os valores 

padronizados em custo R$/m³ faturado. Essa representação poder ser entendida como uma Tarifa 

Média Anual, assim sendo, os vetores de custos estão traduzidos em termos de composição 

dessa tarifa. 

Gráfico 12.1
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Fonte: DRE Prolagos. 
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Conforme o gráfico acima se verifica uma redução no nível de custos com pessoal. Basicamente 

pela reformulação do quadro através de ações de gestão de recursos humanos, como por 

exemplo, transferências de profissionais de alto nível para a holding, bem como redução dos 

gastos com salário e benefícios da diretoria. 

Gráfico 12.2 
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Fonte: DRE Prolagos. 

Com relação aos custos com materiais, nota-se uma clara tendência de redução que se deve 

fundamentalmente aos seguintes fatos: 

� Com a entrada em operação da adutora de Iguaba Grande em dezembro de 2007, a 

Prolagos deixou de comprar água tratada da Concessionária Águas de Juturnaiba; e 

� Verificou-se uma significativa redução de gastos com produtos químicos baseada em 

três ações da nova administração: 

1) Otimização da gestão de produtos químicos através de controles e estudos mais 

eficientes; 

2) Renegociação com fornecedores que passou a atender três empresas do grupo CIBE 

com redução do preço (ganho de escala); e 

3) Redução da perda de água tratada. 
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Gráfico 12.3
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Fonte: DRE Prolagos. 

Nos custos de serviços verifica-se inicialmente um incremento até 2005 causado pelo aumento de 

pessoal por conta da entrada em operação de novas ETEs. Após este período, nota-se uma 

redução dos valores no período de 2005 a 2007, pela transição de controle acionário que levou a 

ajustes gerenciais relativos a serviços prestados por Águas Portugal, controladora anterior, no 

valor de R$ 1.260M. Já o aumento em 2008 foi principalmente devido a gastos com serviços de 

advocacia (success fee) em diversos processos ganhos pela empresa. 
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Gráfico 12.4
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Fonte: DRE Prolagos. 

Com relação aos custos com energia nota-se inicialmente um leve crescimento dos valores de 

2004 a 2005, e mais acentuado em 2006. A razão precípua é, em primeiro lugar, explicada pela 

entrada em operação das novas ETEs; e, no novo ciclo de crescimento, a entrada em operação 

das ETEs de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Búzios e respectivas elevatórias (em torno de 35) 

e ampliação da ETA de Juturnaíba. No último ano analisado (2008) nota-se uma redução no 

patamar dos custos pelo aumento da eficiência de gestão e redução de tarifas de energia elétrica. 
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Gráfico 12.5 

CUSTOS TOTAIS
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Fonte: DRE Prolagos. 

Entre 2004 e 2005, houve um aumento nos custos totais/m3 faturado, porém percebe-se uma 

queda do mesmo a partir de 2005, atingindo em 2007 um patamar inferior ao ocorrido nos anos 

anteriores. Os responsáveis por tal queda foram os custos com pessoal, e, principalmente, os 

custos com serviços, porém houve um aumento nos custos de energia. 

Entre 2004 e 2007, houve uma redução de 19% nos custos totais/m3 faturado, sendo que as 

relações que mais contribuíram para tal queda foram pessoal e material. 

A FGV também comparou os custos apresentados no fluxo de caixa da Deliberação AGENERSA 

no 166 com os custos e despesas das demonstrações contábeis da Prolagos, encontrando 

diferenças relevantes, apresentadas na tabela 12.2 e no gráfico 12.6. 

Foram considerados como custos nesta comparação os seguintes itens do fluxo de caixa da 

Deliberação: 

� Custos Operacionais/Administrativos/Manutenção; 

� Diferença despesa com energia; 

� Pagamento pela Outorga; e  

� Seguros/Garantias. 
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Tabela 12.2 

PERÍODO 2004 2005 2006 2007 2008 total

Fluxo Deliberação ���$�����! ��������� �#�#��� � ���� #� !� �!�$$!��#��� �����$���!

DRE  ��!�$���  ���������  ���� ����  ���!���!�  #� ���$���� � ���������
Diferença ��� ��� ��� �!�� ��!� $ �

Fonte: Fluxo de Caixa da Deliberação Agenersa no 166 e DRE Prolagos. 

Gráfico 12.6
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Fonte: Deliberação Agenersa no 166 e DRE Prolagos. 

A diferença percentual entre os custos do fluxo de caixa da Deliberação AGENERSA no 166 e os 

custos apresentados nos balanços da Prolagos no período compreendido entre 2004 e 2008 é de 

92%. Desta diferença, cerca de R$ 2 milhões são gastos por ano com carros pipa para atender a 

área rural, devido a uma decisão judicial. 

Apesar de se verificar um incremento na diferença nos últimos anos, a Prolagos estima reduzi-la 

através de aumento de sua eficiência. 
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13. Análise de Conformidade entre Valores Gerenciais x 

Valores Oficiais 

Neste item são confrontadas as informações gerenciais, entendidas como aquelas fornecidas 

através de planilhas e relatórios gerenciais da Empresa, com as informações obtidas através dos 

relatórios oficiais da mesma. 

Foram utilizados como dados gerenciais efetivamente realizados os constantes nas planilhas 

fornecidas pela Empresa referentes ao pleito da Segunda Revisão Quinquenal, em andamento. 

Os dados oficiais da Empresa foram obtidos através de cópias dos relatórios de auditoria de 2004 

a 2008, contendo: Balanço Patrimonial de fechamento de Exercício, Demonstrativos de 

Resultados do Exercício, Demonstrativos de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), 

Demonstrativos de Fluxo de Caixa (somente no parecer de 2008) e Notas Explicativas com 

pareceres dos Auditores, fornecidos pela Empresa.  

Na tabela apresentada a seguir podem ser verificados os valores que confrontam os valores 

informados na planilha do pleito para a Segunda Revisão Quinquenal. Os seguintes pontos 

merecem relevância e considerações: 

� O regime de Caixa, em oposição ao regime de competência adotado pela contabilidade, 

só considera os valores efetivamente que entraram e saíram do caixa, nas dadas que 

efetivamente esses movimentos ocorrem, assim sendo torna-se necessária uma 

adaptação nos dados contábeis para obedecer a seguinte regra: 

REREX = SCARANT + FATEX - SCAREX - PERCRE 

Onde: REREX = Receita Efetivamente Recebida no Exercício; 

SCARANT = Saldo de Contas a Pagar do Exercício Anterior; 

SCAREX = Saldo de Contas a Receber do Exercício Atual; 

FATEX = Faturamento do Exercício Atual; e 

PERCRE = Perdas por crédito de Clientes. 
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� De forma geral, de 2004 a 2008, os valores são bastante próximos, sendo a média das 

diferenças no período da ordem de -3,97%; e 

� A eventuais diferenças encontradas a cada ano ocorrem pela dificuldade - ou mesmo 

pela impossibilidade - de, com o uso de dados contábeis agrupados, refletir a exatidão 

das operações e prazos de recebimentos e inadimplência que se verificam na 

administração do caixa diário. 

Tabela 13.1 

Confronto de Receita Contabilizada X Receita Informada Gerencialmente 

CONTABILIZADA (Publicado Oficial) 2004 2005 2006 2007 2008 Total Período (Dez/2003)

Saldo. CAR Exercício Atual (-) ��������� ���������� ��������� ���������� ���������� ����������

Saldo. CAR Exercício Anterior (+) ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ����������

Faturamento Exercício Atual (*) (+) ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

Perdas CAR Exercício  Atual (-) ������� #��������� #��������� #��������� ��������� #���������

Receita Líquida do Exercício (=) Moeda Corrente ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

Deflatores do Exercício Corrente (Atual) 0,9434 0,9265 0,8732 0,8345 0,7620

Receita Líquida do Exercício (Moeda Dez/2003) ��������� �������� ��������� ��������� ���������� ����������

Caixa Real (Pleito PRO) Dez/2003 ��������� ���������� ���������� ��������� ���������� ����������

Diferença em Reais 3.572.067 -4.755.492 -2.387.661 -7.743.222 3.500.387 -7.813.922

Diferença % s/DER e BP 12,71% -12,40% -6,11% -16,02% 8,15% -3,97%

Faturamento Exerc. Atual (*) = Rec. Operacional Bruta - Descontos Concedidos

Fator de Dez/2003 (30% IPC + 70% IGPI) ��!����

Na tabela a seguir os valores de variação do Ativo de 2004 até 2007 foram retirados diretamente 

dos DOARs apresentados pela Empresa nos relatórios de auditoria, exceto em 2008 quando o 

valor foi apurado pelo relatório de Fluxo de Caixa, que veio a substituir o DOAR, a partir de 2008, 

conforme determinado pela Lei nº 11.638/07. 

Tabela 13.2 

Confronto entre Imobilizações Contabilizadas x Investimentos Informados Gerencialmente 

CONTABILIZADA DOAR (Publicado Oficial) 2004 2005 2006 2007 2008  (*) Total Período (Dez/2003)

Aumento do Imobilizado ��������� ��������� ��������� �������� ���������� ���������

Deflatores do Exercício Corrente (Atual) 0,9434 0,9265 0,8732 0,8345 0,7620

Aumento do Imobilizado Dez/2003 ��������� ���������� �������� ���������� ���������� ���������
Investimentos Informados Gerencialmente PRO (Dez/2003) ���������� ��������� � �������� ���������� ���������

Diferença em Reais (Dez/96) -11.321.711 25.734.302 5.901.864 7.870.129 1.035.033 29.219.618

Diferença % s/Contabilizado -35,63% 79,69% 100,00% 45,15% 9,24% 29,63%

De 2004 a 2007 utilizou-se o DOAR ( Adições ao Imobilizado e Adoções ao Diferido)

(*) Em 2008 não houve apresentação do DOAR, usou-se o Fluxo de Caixa (Compra de Ativo Imobilizado)
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Nota-se que, entre os anos, verificam-se diferenças significativas entre os valores apresentados 

nos relatórios de auditoria e aqueles informados pela Concessionária, com exceção de 2008. 

Antes que se considere as diferenças ou as divergências entres os valores contábeis e os 

gerenciais como discrepâncias entre os controles da empresa, é importante notas os seguintes 

pontos: 

1) Não há, obrigatoriamente, uma identificação rígida entre Valores de Investimentos 

Imobilizados (que obedecem o regime de Competência) e Valores Pagos pelas 

imobilizações feitas (que seguem o regime de Caixa). Dependendo das negociações de 

pagamento dos investimentos, com os fornecedores, essa diferença pode ser 

significativamente grande. 

2) Uma análise detalhada da eficiência e eficácia dos controles gerenciais de desencaixes 

de recursos, por conta dos investimentos, e sua aderência com os registros contábeis, 

deve ser objeto de auditoria específica desses controles e registros - bem como dos 

processos envolvidos nesses controles e registros - que, obrigatoriamente, deve ser feita 

nas instalações administrativas da Concessionária e com franco acesso aos sistemas 

contábil e de controles. 

14. Sistema de Faturamento e Arrecadação (item 1.4.14) 

14.1 Introdução 

O conjunto de ações Faturamento / Arrecadação e Cobrança é um complexo de processos e 

atividades que se entrelaçam em diversos pontos e correspondem de forma interrelacional para 

que os padrões de eficiência e eficácia sejam alcançados e mantidos dentro da faixa adequada 

para o segmento econômico da indústria. 

Não existe uma única fórmula de equacionar esse sistema, da mesma forma que é difícil 

identificar qual o ponto exato de inadimplemento ou prazo médio de atraso admissível para uma 

determinada atividade. Via de regra, trabalha-se com indicadores comparativos e considera-se 
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ideal que os níveis de inadimplência final sejam da ordem de um dígito percentual do valor total 

faturado (ou seja menos de 10%). 

Com base no exposto a análise deste item deu-se por avaliação dos procedimentos adotados pela 

Concessionária no faturamento, na arrecadação e nas ações de cobrança. Abaixo estão 

transcritos os procedimentos adotados. 

14.2 Detalhamento do Sistema de Faturamento 

O sistema de faturamento da Prolagos está dividido em 20 ciclos de leitura de hidrômetros e 

entregas de contas. O período de leitura entre duas referências é, em média, de 30 (trinta) dias e 

divide-se em quatro fases, a saber:  

Fase 1 - Coleta de leituras: Para a coleta das leituras, são utilizados coletores de dados que 

armazenam as leituras efetuadas em campo e, ao final do dia, são transmitidas através de meio 

magnético para o Sistema Informático de Gestão Comercial. Os aparelhos possuem cartões de 

back-up que evitam que os dados coletados sejam perdidos, caso haja alguma pane no 

equipamento. Os leituristas não possuem acesso aos dados das leituras anteriores, somente aos 

dados cadastrais da ligação. O programa dos coletores é parametrizado com críticas que 

identificam consumos muito acima da média, muito abaixo da média, entre outros que alertam os 

leituristas no momento da coleta da leitura. Quando é emitido esse aviso, o leiturista é obrigado a 

confirmar a leitura informada. 

Fase 2 - Análise das Leituras: Após a realização das leituras em campo, a análise dos dados é 

feita internamente. O Sistema de Gestão Comercial é parametrizado com as seguintes Críticas de 

Leitura: 

� Consumo cinco vezes maior que a média; 

� Leitura atual igual a leitura anterior; 

� Sem leitura com ocorrência dos grupos 1 ou 2; 

� Consumo menor que 50% da média; 

� Consumo 100% maior que a média; e 

� Consumo menor que o mínimo. 
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As leituras que são identificadas com divergências ou consumos muito elevados, antes da 

emissão das contas, são encaminhadas para a confirmação da leitura com uma vistoria mais 

detalhada que identifica possíveis causas e alerta ao cliente. 

Fase 3 - Emissão das Faturas: Depois da realização das análises, as faturas são emitidas e 

impressas na Prolagos.  

� Procedimento para o cálculo de contas: 

O cálculo de contas da Prolagos está embasado no Contrato de Concessão 04/96, 

Cláusula Décima Segunda (Do Sistema Tarifário) e no Decreto nº 22.872/96 Capítulo V, 

e apresenta as seguintes características: 

� Estrutura tarifária direta, ou seja, sem efeito cascata; e 

� Consumo mínimo mensal por categoria e economia: 

� Domiciliar: 10 m3

� Comercial: 20 m3

� Industrial: 20 m3  

� Pública: 20 m3

A tarifa a ser efetivamente cobrada dos usuários dos sistemas de água e esgoto, 

corresponderá ao valor da tarifa de água e esgoto, indicada na tabela tarifária, por faixa 

de consumo e categoria de usuários, multiplicada pelo respectivo volume de água 

consumido (medido), respeitada os consumos mínimos ali indicados. 

� Tipos de consumo: 

� Mínimo: Quando o consumo efetivamente medido (leitura atual menos a leitura 

anterior) for menor que a soma dos consumos mínimos, cobra-se o consumo mínimo 

por categoria. 

� Exemplo: cadastro de 2 residências e 1 comércio; consumo mínimo = 40 m3; 

consumo medido = 38 m3; será cobrado o mínimo de 40 m3. 
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� Medido: Quando o consumo efetivamente medido (leitura atual menor que a anterior) 

é maior que a soma dos consumos mínimos. 

� Exemplo: cadastro de 2 residências e 1 comércio; consumo mínimo = 40 m3; 

consumo medido = 56 m3; será cobrado o medido de 56 m3. 

� Média: Determinada em função do consumo médio apurado pelas leituras reais até 

os doze últimos meses. Será aplicada sempre que houver qualquer anormalidade no 

funcionamento do hidrômetro ou quando não for possível apurar o consumo medido, 

por não realização da leitura (ocorrências que impedem a leitura. 

Os consumos de referências onde a ligação estiver em situação de corte, não são 

considerados para o cálculo da média. 

Quando trata-se de matrículas novas, onde não há a possibilidade de obtenção de doze 

últimas leituras, a média é considerada a partir da terceira leitura real. 

� Média Apurada: Quando não há leitura em um determinado período em função de 

alguma ocorrência, é apurada a média subtraindo-se a leitura atual pela última leitura 

real, e dividindo pela quantidade de referências entre uma leitura e outra. 

� Cálculo do Consumo Medido: 

� Economias Puras: Subtração da leitura atual pela leitura anterior, considerando a 

categoria da ligação; e 

� Economias Mistas: Deverá ser considerado o consumo mínimo de cada economia, 

por categoria e o consumo excedente será dividido pelo número total de economias, 

somando-se o resultado ao consumo mínimo de cada economia por categoria. 

Exemplo:  

1ª res = 10 m3

2ª res = 10 m3

com   = 20 m3

Consumo Excedente: 10 m³ / 3 Econ. = 3,33 m³ para cada economia 

Total Cobrado: 50 m³ 
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Forma do cálculo: 

1º res= 10 m3 + 3,33 m3 ....volume a ser faturado = 13,33 m3

2º res= 10 m3 + 3,33 m3.....volume a ser faturado = 13,33 m3

com  = 20 m3 + 3,33 m3.....volume a ser faturado = 23,33 m3

Ou seja, o consumo excedente deve ser dividido pelo total de economias, somando-

se o resultado ao consumo mínimo de cada economia por categoria. 

Tabela 14.2.1 

Tabela de Ocorrências de Leituras 

CÓDIGO DESCRIÇÃO GRUPO TIPO CONSUMO PROVÁVEL
01 LOCAL PERIGOSO 2 MÉDIA
02 MUDANÇA DO NOME DO LOGRADOURO 3 MEDIDO
03 USUÁRIO NÃO PERMITIU LEITURA 1 MÉDIA
04 IMÓVEL DEMOLIDO 2 S/ LEITURA = MÉDIA// C/ LEITURA = MEDIDO
05 IMÓVEL EM DEMOLIÇÃO 2 MÉDIA
06 IMÓVEL EM OBRAS 3 S/ LEITURA = MÉDIA// C/ LEITURA = MEDIDO

07 IMÓVEL ABANDONADO 3 S/ LEITURA = MÉDIA// C/ LEITURA = MEDIDO

08 LOCAL FECHADO 1 MÉDIA
09 CÃO NO LOCAL 2 MÉDIA
10 ATRAVANCADO LOCAL HIDRÔMETRO 1 MÉDIA
11 HIDRÔMETRO FORA DO RAMAL 1 MÉDIA
12 HIDRÔMETRO INVERTIDO 1 MÉDIA

13 NÚMERO DO HIDRÔMETRO NÃO CONFERE 3

MEDIDO (se a leitura anterior for menor que a atual) 

OU MÉDIA (se a leitura anterior for maior que a atual). 

Nesse caso tb deve ser observado se o hd atual já 

está atualizado no sistema, neste caso deverá ser 

cobrado em função do resíduo de consumo do hd 

anterior, mais a leiura do consumo atual.

14 SELO  (ESPECIAL) VIOLADO 2 MÉDIA
15 SELO DA RELOJOARIA VIOLADO 2 MÉDIA
16 SELO DA VIROLA VIOLADO 2 MÉDIA
17 ABASTECIMENTO CORTADO 3 MÍNIMO
18 HIDRÔMETRO C/ SELO  ESPECIAL 3 MEDIDO
19 NÃO LOCALIZADO O HIDRÔMETRO 1 MÉDIA
20 RAMAL LEVANTADO 1 S/ LEITURA = MÉDIA// C/ LEITURA = MEDIDO

21 RAMAL DIRETO 1 MÉDIA
22 PENA D`ÁGUA 1 MÉDIA
23 HIDRÔMETRO DANIFICADO 2 MÉDIA
24 DESMEMBRAMENTO 2 MÉDIA
25 HD INTERNO 1 MÉDIA
26 HIDRÔMETRO ORVALHADO 2 S/ LEITURA = MÉDIA// C/ LEITURA = MEDIDO

27 NÃO LOCALIZADO O IMÓVEL 1 MÉDIA
28 LEITURA FORA DE ROTEIRO 2 MÉDIA
29 DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS 2 MEDIDO
30 ABRIGO DESPADRONIZADO 3 S/ LEITURA = MÉDIA// C/ LEITURA = MEDIDO

31 VIOLAÇÃO DOS SELOS DE CORTE OU SEGURANÇA 1 MEDIDO
32 VAZAMENTO DE ÁGUA (PROLAGOS) 1 MEDIDO
33 INDÍCIO DE FRAUDE 1 MEDIDO
34 IMÓVEL DE VERANEIO 2 S/ LEITURA = MÉDIA// C/ LEITURA = MEDIDO

35 SELO DE CORTE NO REGISTRO 3 MEDIDO
36 SELO DE CORTE NO REGISTRO C/ ABASTECIMENTO 1 MEDIDO
37 VAZAMENTO DE ÁGUA (CLIENTE) 1 MEDIDO
38 HD COM RELOJOARIA TRAVADA 1 MÉDIA
39 FALTA DE ABSTECIMENTO 3 MEDIDO 
40 HD INCLINADO 2 MEDIDO

Fonte: Tabela e Dados fornecidos pela Concessionária Prolagos. 

Legenda: 

GRUPOS: 1- Gravíssimo, 2- Grave , 3- Normal 
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NOTA:  

1- Em caso de repetição de leitura, será cobrada a média. Caso a mesma for superior ao mínimo, constatado que não houve 

irregularidade e a repetição deve-se ao fato do imóvel estar fechado ou sem consumo (por exemplo), as contas poderão ser 

refaturadas para o consumo mínimo. 

2- Quando a média ou o consumo medido for inferior ao mínimo, cobra-se o mínimo. 

3- Os códigos marcados encontram-se em desuso. 

Fase 4 - Entrega de contas: As contas com endereço de entrega na área de concessão da 

Prolagos são entregues pelos próprios funcionários. As com endereço de entrega fora da área de 

concessão são entregues pelos Correios. 

14.3 Detalhamento do Sistema de Arrecadação 

O setor de arrecadação é responsável pela baixa no sistema Acqua Manager (software de gestão 

comercial e operacional para concessões de água e esgoto) de todas as contas de água pagas. 

Estas são recebidas através de Bancos Conveniados, Agentes Arrecadadores e Cartões de 

Crédito. 

Bancos Conveniados: total de oito bancos (Banco do Brasil, Bradesco, Real, Itaú, HSBC, Caixa 

Econômica Federal, Bancoob e Unibanco). Nestes bancos os clientes podem pagar por meio do 

código de barras ou débito automático. 

Agentes Arrecadadores: Até 2007 a Prolagos tinha convênio com dois agentes (Rede Fácil e 

Conta Fácil), a partir de 2007 o convênio passou a ser apenas com a Conta Fácil. 

Cartões de Crédito: Desde 12/2006 a Prolagos tem convênio com duas administradoras de cartão 

de Crédito (Visanet e Mastercard). Os clientes podem pagar através das modalidades: Débito, 

Crédito e Crédito Parcelado (em até 10 X). Os cartões de crédito são recebidos nas lojas 

comerciais e pelos agentes comerciais em visita aos clientes. 

Após o recebimento, os bancos e agentes conveniados enviam em até dois dias, através de 

aplicativos próprios, estas contas em formatos de arquivo padrão FEBRABAN para serem 

baixadas pelo Sistema Acqua Manager. Já os recebimentos através dos cartões são enviados 

diariamente por e-mail. As baixas são feitas diariamente. 
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14.4 Estrutura de Cobrança 

O calendário de ações de cobrança da Prolagos segue a seguinte sequência de eventos: 

1 - 05 dias após o vencimento da fatura 

Ação: Ligação através da URA (Unidade de Resposta Audível) 

2 - 10 dias após o vencimento 

Ação: Emissão de aviso de débito 

3 - 30 dias após a entrega do aviso 

Ação: Emissão de Ordem de Corte 

4 - 10 dias após a execução do corte 

Ação: Encaminhado para a empresa de cobrança 

A tabela a seguir condensa as principais ações recém implementadas em 2009 no combate à 

inadimplência. 

Tabela 14.4.1 

Ação Data Descrição

1 - Implantar a cobrança terceirizada 
Em implantação 

desde julho/2009 

Escritório especializado em cobrança com 6 posições 

dedicadas 

2 - Negativação 
A partir de 

setembro/2009 

Através de escritório de cobrança, serão enviados os 

casos sem sucesso para cadastro de Serviço de 

Proteção ao Crédito. 

3 - Protestos/Processos de cobrança 
A partir de 

setembro/2009 

Através de escritório de cobrança, serão enviados os 

casos sem sucesso para cadastro de Serviço de 

Proteção ao Crédito. 

4 - Elaborar Campanhas para 

incentivar o pagamento (adimplentes)
Até dezembro/2009 

Criar metodologia de premiação para clientes 

adimplentes. Em estudo com Agência de Comunicação. 

5 - Geração de relatórios de 

inadimplência 
Em andamento 

Com a consolidação do Sistema de Informações 

Comerciais (upgrade) iniciamos o monitoramento 

semanal dos índices por áreas. 

Fonte: informações fornecidas pelo setor comercial da Prolagos
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Além dos procedimentos tradicionais de combate à inadimplência, a Prolagos adota programas 

especiais com a finalidade de atender às necessidades de localidades onde se verificam altos 

níveis de perdas e inadimplência.  

Do ponto de vista de faturamento e arrecadação a Concessionária mantém sistemas e controles 

que já são consagrados no mercado, seu sistema de faturamento é utilizado pela grande maioria 

das empresas do setor. Os controles de faturamento e prazos são bem dimensionados 

possibilitando um fluxo frequente de entrada de recursos ao longo do mês. 

Com referência à inadimplência, a Concessionária, muito embora tenha conseguido reduzir os 

percentuais em aproximadamente 75% do que era há dez anos atrás, ainda conta com níveis de 

não recebimento global altos, na faixa de 17%.  

Considerando-se que o patamar ideal seria um percentual na ordem de um dígito, é importante 

que a Concessionária continue com os procedimentos adotados. Não há nenhuma indicação que 

os sistemas e controles de cobrança estejam mal dimensionados ou inconsistentes, a 

continuidade dos processos de cobrança, juntamente com programas que a Concessionária

adota para maior inclusão de economias e combate à inadimplência, contribuirão para a redução 

do nível de perdas financeiras no recebimento das faturas. 

15. Análise de Ativos Imobilizados e Depreciação, na Forma 

da Legislação Vigente (Item 1.4.10 do TR) 

15.1 Conceituação Contábil e Legal 

A Lei nº 6.404/76, em seu artigo 179, no item IV, preconiza como contas a serem classificadas no 

Ativo Imobilizado o seguinte: 

“Os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades 

da companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de 

propriedade industrial ou comercial.” 
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Assim sendo, entende-se por essa definição, todos os bens que de permanência duradoura, que 

tenham como finalidade a manutenção do funcionamento normal da sociedade e do 

empreendimento, bem como os direitos que venham a ser exercidos com essa finalidade. Dentro 

dessa conceituação o Imobilizado inclui: 

� Terrenos; 

� Obras Civis; 

� Máquinas; 

� Móveis; 

� Veículos; 

� Benfeitorias em geral; 

� Direitos sobre recursos naturais; 

� Custos diretamente atribuíveis para instalação e colocação em funcionamento de ativos 

em condições de uso pretendido (Resolução CFC nº 1025/05 - § 19.1.5.1); 

� Custos de Descomissionamento (desmonte e remoção de ativos com o fito de 

restauração do local do empreendimento, se essa obrigação houver) (Resolução CFC nº 

1025/05 - § 19.1.5.1); e 

� Bens adquiridos através de leasing financeiro (Resolução CFC nº 921/01). 

Com relação às deduções referentes à Depreciação, Amortização e Exaustão de ativos, temos as 

seguintes determinações normativas: 

Lei nº 6.404/76 - Leis das S/A 

“§ 2º  A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será 

registrada periodicamente nas contas de: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 

2009)  

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por 

objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da 

natureza ou obsolescência; 

b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na 

aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros 

com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de 

utilização por prazo legal ou contratualmente limitado; 

c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, 

de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados 

nessa exploração.” 
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Assim sendo, cabem os seguintes comentários gerais sobre as definições legais e a expectativa 

do item em análise: 

1) Ativos Operacionais: Serão considerados para esta análise todos os ativos como sendo 

de caráter operacional, haja vista a característica do empreendimento que, sendo uma 

concessão, deve ter a totalidade de seus bens dotados de reversibilidade para o agente 

concedente ao final do contrato. Assim, não há ativos que não se caracterizem por não 

serem operacionais, no sentido do art. 179 da Lei nº 6.404 acima citado. 

2) Quanto às reduções de ativos, o conceito que deve ser utilizado segundo a legislação 

em vigor, deve ser o de amortização (conforme item “b” do § 2º. da Lei nº 6.404/76). 

3) A análise contábil se concentrará na estrutura de contabilização e controle, bem como na 

sistemática de registro desses ativos e reduções dentro do plano de contas da empresa, 

e nos controles gerenciais e fiscais necessários para a eficiente e eficaz gestão dos 

mesmos. Não será discutida nesta análise a necessidade do ativo ou sua importância 

técnica para o empreendimento. 

4) As deduções a título de amortização serão analisadas exclusivamente sob o ponto de 

vista contábil e fiscal, contemplando este último o atendimento às normatizações em 

vigor. 

A Concessionária mantém controles eficientes dos ativos, em geral com detalhamento dos bens 

adquiridos durante o período da concessão, bem como dos bens recebidos por conta do início da 

concessão.  

Comparação dos valores encontrados: 

Comparando-se os valores de saldos de Balanços e Controles de Ativos, verificaram-se os 

seguintes registros no período em análise de 2004 a 2008: 
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Tabela 15.1.1 

Ano Controles Balanços Diferença R$ Diferença %

2004  R$ 231.823.483   

2005  R$ 262.564.843   

2006 R$ 243.598.026 R$ 245.563.000 R$ 1.964.974 0,80% 

2007 R$ 267.294.459 R$ 247.276.000 -R$ 20.018.459 -8,09% 

2008 R$ 273.583.366 R$ 249.320.000 -R$ 24.263.366 -9,73% 

Fonte: Demonstrações financeiras e informações gerenciais da Prolagos. 

As explicações fornecidas pela Concessionária são as seguintes: 

Ano Justificativa da diferenças

2003 Na época dos antigos controladores não havia controle paralelo do ativo fixo, somente no sistema do Logix. 

2004 Na época dos antigos controladores não havia controle paralelo do ativo fixo, somente no sistema do Logix. 

2005 Na época dos antigos controladores não havia controle paralelo do ativo fixo, somente no sistema do Logix. 

2006 Esta diferença refere-se ao imobilizado em andamento, o qual não consta da planilha 

2007 

Diferença refere-se a: 

1 - O valor de controle de R$ 266.572.455 refere-se ao total do custo do imobilizado de junho/07, enquanto 

que o valor de dez/07 é de R$ 267.294.459. 

2- Não estão inclusos a depreciação  acumulada no valor de R$ 32.884.483 e o do Imobilizado em 

andamento no valor de  R$ 12.865.949 

Portanto o saldo do balanço no valor de R$ 247.275.925 está correto. 

2008 

Diferença refere-se a: 

1 - O valor de R$ 273.583.366 está incluso indevidamente no diferido no montante de R$ 9.666.826,68, 

2- Não estão inclusos a depreciação acumulada no valor de R$ 38.132.974, e também não está incluso o 

imobilizado em andamento no valor de R$ 23.536.629.

Portanto, o saldo no balanço no valor de R$ 249.320.195 está correto. 

A Prolagos esclarece que faz seus controles de Ativos e Amortizações através do Módulo de 

Ativo Fixo do ERP Logix. As planilhas eletrônicas funcionam como ferramentas coadjuvantes para 

atender às diversas formas de apresentação dos dados por parte dos solicitantes (Auditores, 

Consultores etc.).  

Com base nas análises feitas, confrontos, explicações e sistemas de controle e Planos de Contas, 

pode-se verificar que a Prolagos mantém um eficiente sistema de controle contábil dos registros 

de ativos e de suas respectivas amortizações. 

Os controles foram apresentados, para análise, em planilhas eletrônicas. O uso de planilhas traz à 

atividade de gestão, flexibilidade e riqueza de ferramental gráfico e estatístico que permite a 
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análise e controle detalhado dos dados, entretanto apresenta também fragilidade na segurança 

dos dados e na informalidade dos controles. 

A Concessionária está em fase de implantação do seu ERP Microsiga, essa implantação 

demandará forçosamente uma adequação e estruturação dos procedimentos contábeis as normas 

legais e aos padrões universalmente aceitos e reconhecidos pelo IBRACON. A orientação ideal 

para a Concessionária é que ajuste seus controles de forma institucional, deixando o uso de 

planilhas apenas para relatórios gerenciais específicos e transitórios. Tendo em vista a dificuldade 

de troca de dados entre os diversos sistemas ERP, as planilhas tem se consolidado como 

ferramentas gerenciais em todo o mundo dos negócios, entretanto há de se avaliar os aspectos 

frágeis do uso de planilhas, principalmente em concessionárias de serviços públicos (onde os 

sistemas de controle e gestão também deverão ser repassados aos órgãos cedentes no final dos 

contratos) e em especial a informalidade da segurança dos dados. 

O uso do ERP também facilitará os controle e atendimentos das demandas da Lei nº 11.638/07, 

em especial ao seu art 183 § 3º, que determina: 

“[...] a companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação 

dos valores registrados no imobilizado, no intangível e no diferido (retirado do 

texto na Lei nº 11.941), a fim de que sejam: 

I - registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de 

interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando 

comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para recuperação 

desse valor; ou 

II - Revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil 

econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.” 
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16. Conclusão da Parte 1 

Durante a análise dos ativos imobilizados da concessão no quinquênio em estudo para atender ao 

item 1.4.10 do Termo de referência, a FGV observou que a Prolagos contabiliza em seus 

balanços os bens recebidos e vem mantendo-os sob seu controle patrimonial ao longo do período 

da concessão.  

Considerando as Cláusulas Décima Nona Parágrafo Primeiro itens b) e i) e a Vigésima Quinta e 

Parágrafos do Contrato de Concessão firmado entre o Poder Concedente e a Concessionária, a 

FGV sugere que seja realizada uma ação política entre as partes para a normatização final para a 

regularização de tais bens e indica, também, a Agenersa, que acompanhe os estudos, audiências 

públicas e discussões que estão sendo realizadas pelo Conselho de Normas Internacionais (IASB, 

sigla em inglês) e a CVM sobre uma nova proposta para alterar as normas internacionais de 

contabilidade que deverá ser implementada em 2010, como medidas para a harmonização das 

regras contábeis mundiais. 

Um dos pontos bastante discutidos refere-se à alteração da forma de contabilizar os ativos das 

concessionárias de serviço público, os chamados ativos regulatórios, que afetam os balanços das 

companhias para efeito de revisões e reajustes tarifários. A proposta é permitir o registro nos 

balanços os ativos e passivos regulatórios. Essa contabilização já é atualmente permitida por 

outras agências reguladoras de serviços públicos, como a ANEEL. 

Considerando a importância dos dados para a Agenersa, no sentido de reduzir a assimetria de 

informações e a consequente captura da Agência pelos agentes regulados (significativo problema 

nos segmentos sujeitos à regulação econômica), é sugestão da FGV, também, que a Agência

avalie a implantação de Sistema de Informações Gerenciais (SIG) entre os agentes regulados e 

ao órgão regulador. Este sistema poderia agilizar a remessa de dados (inclusive via Internet), bem 

como tratá-los de forma automatizada já indicando discrepâncias. Sistemas desse tipo já são hoje 

uma realidade em diversas agências reguladoras no País. 

O SIG proposto deve ser desenvolvido pelo órgão regulador e colocado a disposição dos agentes 

regulados para que estes enviem seus dados econômico-financeiros e até mesmo operacionais, 

retirando-os de seus próprios sistemas internos. Esse sistema, muito embora não comprometa ou 

interfira nos sistemas institucionais das empresas, deve ser amplamente discutido com os 
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regulados haja vista a necessidades de adaptações que deverão ser feitas para captura e envio 

dos dados. 

O uso de SIGs interligando entidades reguladoras e agentes regulados tem sido uma ferramenta 

importantíssima no auxílio da implementação de processos de regulação eficientes e eficazes em 

todo o mundo, e certamente é uma tendência cada vez mais premente. 
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Parte 2 - Análise do Empreendimento e Estudo Tarifário 
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17. Auditoria das tarifas praticadas, considerando-se os 

termos do Contrato de Concessão, a legislação aplicável, as 

Deliberações expedidas e os princípios de regulação 

econômica (Item 1.4.2 do TR) 

17.1 Introdução 

A Lei Nacional de Saneamento (Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007) define em seu art. 29, § 

1º, como diretrizes gerais para a estrutura tarifária as seguintes: prioridade para o atendimento 

das funções essenciais relacionadas à saúde pública; ampliação do acesso aos serviços dos 

cidadãos e das localidades de baixa renda; geração dos recursos necessários para a realização 

dos investimentos, objetivando o cumprimento de metas e objetivos do serviço; inibição do 

consumo supérfluo e do desperdício de recursos; recuperação dos custos incorridos na prestação 

do serviço, em regime de eficiência; remuneração adequada do capital investido pelos 

prestadores dos serviços; e, estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis 

com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços e 

incentivo à eficiência dos prestadores de serviços.

Com base nessa orientação, compete à entidade reguladora atuar mediante edição de normas 

nas dimensões técnica, econômica e social da prestação dos serviços sobre regime, estrutura e 

níveis tarifários, bem como procedimentos e prazos de fixação, reajustes e revisão das tarifas. 

Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos como a 

modicidade tarifária, via mecanismos que induzam à eficiência e eficácia dos serviços que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade, um dos objetivos da regulação, 

explicitados no art. 22 da Lei Nacional de Saneamento Básico. 

Desse modo, ficam evidenciados três aspectos fundamentais, relacionados com a regulação 

tarifária:  

a) o conceito e o entendimento a respeito do equilíbrio econômico-financeiro;  



218 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

b) a definição de modicidade tarifária, em especial sob a ótica da capacidade de pagamento 

dos consumidores; e 

c) a determinação das condições de eficiência e eficácia dos serviços. 

No que se refere ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, a Lei nº 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995, já previa a utilização de mecanismos tarifários para sua manutenção 

(§ 2º do art. 9º). Entretanto a referida lei não conceituava o “equilíbrio econômico-financeiro”, nem 

caracterizava o que seria um “desequilíbrio” contratual. 

O serviço adequado, por sua vez, foi definido na Lei de Concessões (§ 1º do art. 6º) como “aquele 

que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade tarifária”. 

Nesse contexto, uma tarifa módica pode ser entendida como aquela que viabiliza os serviços 

prestados por empresas que trabalham com custos eficientes e realizam investimentos prudentes. 

17.2 O Contrato de Concessão da Concessionária Prolagos 

O contrato de concessão dispõe que a Concessionária terá direito a revisão do valor da tarifa 

básica como contrapartida dos riscos assumidos, ou seja, como uma forma de neutralizar os 

riscos para o concessionário. O Contrato registra ainda que não há periodicidade fixa. A revisão 

será procedida sempre que forem constatadas modificações estruturais nos preços relativos dos 

fatores de produção ou modificações substanciais nos preços dos insumos relativos aos principais 

componentes de custos considerados na formação do Valor da Outorga da Concessão não 

atendidas ou cobertas pelos reajustes tarifários previstos nos contratos (Cláusula 13ª - § 14º). 

O contrato determina ainda uma grande flexibilidade no critério revisional: "Sempre que haja lugar 

para a revisão da tarifa básica da concessão, o Poder Concedente e a Concessionária poderão 

acordar, complementar ou alternativamente ao aumento do valor da tarifa, pela antecipação ou 

prorrogação do prazo da concessão, pela atribuição de compensação direta à Concessionária e 

qualquer alternativa que venha a ser acordada entre as partes (Cláusula 14ª - § 7º)." 
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17.3 Auditoria de tarifas praticadas, deliberações da Agência 

Reguladora para a Concessionária Prolagos, durante o período 

de revisão quinquenal  

A tabela a seguir resume as deliberações e os reajustamentos efetuados desde janeiro de 2003 

até dezembro de 2008 para a concessão da Prolagos. 

Tabela 17.3.1 

Deliberações e Reajustes 

início fim

mar-99 abr-00 11/12/98 16/12/98 070 9,7547 Reajuste Anual

mai-00 dez-00 23/03/00 04/04/00 106 18,7350 Reajuste Anual
jan-01 dez-01 28/12/00 29/12/00 127 6,2840 Reajuste Anual
dez-01 dez-01 20/12/01 26/12/01 182 9,6490 Reajuste Anual

jan-02 nov-02
07/02/02 
21/02/02

08/07/02 
27/02/02 193          199

6,8700
Reequilíbrio econ/financeiro

dez/02 dez/02 02/12/02 04/12/02 302 14,682 Reajuste Anual
jan/03 nov/03 07/02/02 07/02/02 193 5,830 Reequilíbrio econ/financeiro
dez/03 dez/03 24/03/04 24/03/04 420 15,146 Reajuste Anual
jan/04 nov/04 07/02/02 07/02/02 193 6,340 Reequilíbrio econ/financeiro
dez/04 nov/05 27/12//04 27/12/04 572 10,098 Reajuste Anual
dez/04 nov/05 24/11/04 25/11/04 546 22,060 Reequilíbrio econ/financeiro (esgoto)
dez/05 nov/06 20/12/05 30/12/05 008 (Agenersa) 2,9968 Reajuste Anual
dez/06 abr/07 30/01/07 05/02/07 86/07(Agenersa) 3,0050 Reajuste Anual

3,450 Reequilíbrio econ/financeiro (esgoto)
10,960 Reequilíbrio econ/financeiro (esgoto)

ago/07 out/07 26/06/07 06/07/07 114 (Agenersa) 12,310 Revisão Quinquenal
nov/07 nov/07 25/09/07 02/10/07 166 (Agenersa) 4,4543 PIS/COFINS
dez/07 jun/08 17/12/07 21/12/07 189 (Agenersa) 5,6200 Reajuste Anual
jul/08 nov/08 26/06/07 06/07/07 114 (Agenersa) 12,0000 Revisão Quinquenal

dez/08 dez/08 23/12/08 30/12/08 331 (Agenersa) 10,3880 Reajuste Anual
dez/08 dez/08 23/12/08 332 (Agenersa) 3,3998 PIS/COFINS

Motivo% aumento

Período de 
referência Data de 

aprovação
Data de 

publicação
N.o da resolução 

da Agenersa

114 (Agenersa)24/11/04 25/11/04mai/07 jul/07

Fonte: http://www.agenersa.rj.gov.br/deliberacoes.asp, tabulação da FGV. 

Além dos reajustes mencionados na tabela acima, em janeiro de 2009, foi aplicado pela 

Concessionária um só reajuste de 19,89%, somente para os municípios de Cabo Frio, Búzios, 

São Pedro da Aldeia e Iguaba, referente ao que seriam pequenos reajustes de esgoto, 

condicionados ao cumprimento de metas de investimentos, segundo Cláusula Quinta, parágrafo 

primeiro do Segundo Termo Aditivo. 
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17.3.1 Tarifas praticadas pela Concessionária Prolagos no Quinquênio 

Analisado (2004 a 2008) e ano anterior (2003) 

A seguir estão apresentadas as tarifas praticadas pela Concessionária Prolagos nos municípios 

de Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo no 

período de 2003 a 2008. 

Tabela 17.3.1.1 

Prolagos - Tarifas Praticadas em 2003 (R$/m3) 

Fonte: Setor Comercial da Prolagos, tabulação FGV. 
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Tabela 17.3.1.2 

 Prolagos - Tarifas Praticadas em 2004 (R$/m3) 

Fonte: Setor Comercial da Prolagos, Tabulação FGV
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Tabela 17.3.1.3  

 Prolagos - Tarifas Praticadas em 2005 (R$/m3) 

10.º reajuste
10 e 11.º 
reajustes 10.º reajuste

10 e 11.º 
reajustes 10.º reajuste

10 e 11.º 
reajustes 10.º reajuste

10 e 11.º 
reajustes 10.º reajuste

10 e 11.º 
reajustes 10.º reajuste

10 e 11.º 
reajustes 10.º reajuste

10 e 11.º 
reajustes 10.º reajuste

10 e 11.º 
reajustes 10.º reajuste

10 e 11.º 
reajustes 10.º reajuste

10 e 11.º 
reajustes 10.º reajuste

10 e 11.º 
reajustes 12.º reajuste 12.º reajuste

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Categoria Residencial            

  0 a 10 R$ 1,20 R$ 1,46 R$ 1,20 R$ 1,46 R$ 1,20 R$ 1,46 R$ 1,20 R$ 1,46 R$ 1,20 R$ 1,46 R$ 1,20 R$ 1,46 R$ 1,20 R$ 1,46 R$ 1,20 R$ 1,46 R$ 1,20 R$ 1,46 R$ 1,20 R$ 1,46 R$ 1,20 R$ 1,46 R$ 1,23 R$ 1,51

11 a 15 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,31 R$ 1,61

16 a 25 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,64 R$ 2,02

26 a 35 R$ 1,99 R$ 2,43 R$ 1,99 R$ 2,43 R$ 1,99 R$ 2,43 R$ 1,99 R$ 2,43 R$ 1,99 R$ 2,43 R$ 1,99 R$ 2,43 R$ 1,99 R$ 2,43 R$ 1,99 R$ 2,43 R$ 1,99 R$ 2,43 R$ 1,99 R$ 2,43 R$ 1,99 R$ 2,43 R$ 2,05 R$ 2,52

36 a 45 R$ 2,39 R$ 2,92 R$ 2,39 R$ 2,92 R$ 2,39 R$ 2,92 R$ 2,39 R$ 2,92 R$ 2,39 R$ 2,92 R$ 2,39 R$ 2,92 R$ 2,39 R$ 2,92 R$ 2,39 R$ 2,92 R$ 2,39 R$ 2,92 R$ 2,39 R$ 2,92 R$ 2,39 R$ 2,92 R$ 2,46 R$ 3,02

46 a 55 R$ 2,92 R$ 3,57 R$ 2,92 R$ 3,57 R$ 2,92 R$ 3,57 R$ 2,92 R$ 3,57 R$ 2,92 R$ 3,57 R$ 2,92 R$ 3,57 R$ 2,92 R$ 3,57 R$ 2,92 R$ 3,57 R$ 2,92 R$ 3,57 R$ 2,92 R$ 3,57 R$ 2,92 R$ 3,57 R$ 3,01 R$ 3,69

56 a 65 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,83 R$ 4,70

66 a 75 R$ 4,51 R$ 5,51 R$ 4,51 R$ 5,51 R$ 4,51 R$ 5,51 R$ 4,51 R$ 5,51 R$ 4,51 R$ 5,51 R$ 4,51 R$ 5,51 R$ 4,51 R$ 5,51 R$ 4,51 R$ 5,51 R$ 4,51 R$ 5,51 R$ 4,51 R$ 5,51 R$ 4,51 R$ 5,51 R$ 4,65 R$ 5,71

76 a 85 R$ 5,31 R$ 6,48 R$ 5,31 R$ 6,48 R$ 5,31 R$ 6,48 R$ 5,31 R$ 6,48 R$ 5,31 R$ 6,48 R$ 5,31 R$ 6,48 R$ 5,31 R$ 6,48 R$ 5,31 R$ 6,48 R$ 5,31 R$ 6,48 R$ 5,31 R$ 6,48 R$ 5,31 R$ 6,48 R$ 5,47 R$ 6,72

86 a 95 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,88 R$ 7,22

96 a 105 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,56 R$ 8,06

     > 105 R$ 6,64 R$ 8,10 R$ 6,64 R$ 8,10 R$ 6,64 R$ 8,10 R$ 6,64 R$ 8,10 R$ 6,64 R$ 8,10 R$ 6,64 R$ 8,10 R$ 6,64 R$ 8,10 R$ 6,64 R$ 8,10 R$ 6,64 R$ 8,10 R$ 6,64 R$ 8,10 R$ 6,64 R$ 8,10 R$ 6,84 R$ 8,40

Categoria Comercial

  0 a 20 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,72 R$ 4,54 R$ 3,83 R$ 4,70

21 a 30 R$ 5,05 R$ 6,16 R$ 5,05 R$ 6,16 R$ 5,05 R$ 6,16 R$ 5,05 R$ 6,16 R$ 5,05 R$ 6,16 R$ 5,05 R$ 6,16 R$ 5,05 R$ 6,16 R$ 5,05 R$ 6,16 R$ 5,05 R$ 6,16 R$ 5,05 R$ 6,16 R$ 5,05 R$ 6,16 R$ 5,20 R$ 6,38

    > 30 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,93 R$ 9,74

Categoria Industrial

  0 a 20 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,71 R$ 6,97 R$ 5,88 R$ 7,22

21 a 30 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,37 R$ 7,78 R$ 6,56 R$ 8,06

    > 30 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,70 R$ 9,40 R$ 7,93 R$ 9,74

Categoria Pública

  0 a 20 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,59 R$ 1,94 R$ 1,64 R$ 2,02

21 a 30 R$ 2,12 R$ 2,59 R$ 2,12 R$ 2,59 R$ 2,12 R$ 2,59 R$ 2,12 R$ 2,59 R$ 2,12 R$ 2,59 R$ 2,12 R$ 2,59 R$ 2,12 R$ 2,59 R$ 2,12 R$ 2,59 R$ 2,12 R$ 2,59 R$ 2,12 R$ 2,59 R$ 2,12 R$ 2,59 R$ 2,19 R$ 2,69

    > 30 R$ 3,19 R$ 3,89 R$ 3,19 R$ 3,89 R$ 3,19 R$ 3,89 R$ 3,19 R$ 3,89 R$ 3,19 R$ 3,89 R$ 3,19 R$ 3,89 R$ 3,19 R$ 3,89 R$ 3,19 R$ 3,89 R$ 3,19 R$ 3,89 R$ 3,19 R$ 3,89 R$ 3,19 R$ 3,89 R$ 3,28 R$ 4,03

mai/05 jun/05 nov/05 dez/05

CONSUMO MEDIDO 

(m3)

jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05

Fonte: Setor Comercial da Prolagos, Tabulação FGV
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Tabela 17.3.1.4  

Prolagos - Tarifas Praticadas em 2006 (R$/m3) 

12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 12.º reajuste 13.º reajuste 13.º reajuste

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Arraial 
do

  Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Categoria Residencial

  0 a 10 R$ 1,23 R$ 1,51 R$ 1,23 R$ 1,51 R$ 1,23 R$ 1,51 R$ 1,23 R$ 1,51 R$ 1,23 R$ 1,51 R$ 1,23 R$ 1,51 R$ 1,23 R$ 1,51 R$ 1,23 R$ 1,51 R$ 1,23 R$ 1,51 R$ 1,23 R$ 1,51 R$ 1,23 R$ 1,51 R$ 1,27 R$ 1,56

11 a 15 R$ 1,31 R$ 1,61 R$ 1,31 R$ 1,61 R$ 1,31 R$ 1,61 R$ 1,31 R$ 1,61 R$ 1,31 R$ 1,61 R$ 1,31 R$ 1,61 R$ 1,31 R$ 1,61 R$ 1,31 R$ 1,61 R$ 1,31 R$ 1,61 R$ 1,31 R$ 1,61 R$ 1,31 R$ 1,61 R$ 1,35 R$ 1,66

16 a 25 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,69 R$ 2,08

26 a 35 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2,11 R$ 2,60

36 a 45 R$ 2,46 R$ 3,02 R$ 2,46 R$ 3,02 R$ 2,46 R$ 3,02 R$ 2,46 R$ 3,02 R$ 2,46 R$ 3,02 R$ 2,46 R$ 3,02 R$ 2,46 R$ 3,02 R$ 2,46 R$ 3,02 R$ 2,46 R$ 3,02 R$ 2,46 R$ 3,02 R$ 2,46 R$ 3,02 R$ 2,53 R$ 3,11

46 a 55 R$ 3,01 R$ 3,69 R$ 3,01 R$ 3,69 R$ 3,01 R$ 3,69 R$ 3,01 R$ 3,69 R$ 3,01 R$ 3,69 R$ 3,01 R$ 3,69 R$ 3,01 R$ 3,69 R$ 3,01 R$ 3,69 R$ 3,01 R$ 3,69 R$ 3,01 R$ 3,69 R$ 3,01 R$ 3,69 R$ 3,10 R$ 3,80

56 a 65 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,95 R$ 4,84

66 a 75 R$ 4,65 R$ 5,71 R$ 4,65 R$ 5,71 R$ 4,65 R$ 5,71 R$ 4,65 R$ 5,71 R$ 4,65 R$ 5,71 R$ 4,65 R$ 5,71 R$ 4,65 R$ 5,71 R$ 4,65 R$ 5,71 R$ 4,65 R$ 5,71 R$ 4,65 R$ 5,71 R$ 4,65 R$ 5,71 R$ 4,79 R$ 5,88

76 a 85 R$ 5,47 R$ 6,72 R$ 5,47 R$ 6,72 R$ 5,47 R$ 6,72 R$ 5,47 R$ 6,72 R$ 5,47 R$ 6,72 R$ 5,47 R$ 6,72 R$ 5,47 R$ 6,72 R$ 5,47 R$ 6,72 R$ 5,47 R$ 6,72 R$ 5,47 R$ 6,72 R$ 5,47 R$ 6,72 R$ 5,63 R$ 6,92

86 a 95 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 6,06 R$ 7,44

96 a 105 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,76 R$ 8,30

     > 105 R$ 6,84 R$ 8,40 R$ 6,84 R$ 8,40 R$ 6,84 R$ 8,40 R$ 6,84 R$ 8,40 R$ 6,84 R$ 8,40 R$ 6,84 R$ 8,40 R$ 6,84 R$ 8,40 R$ 6,84 R$ 8,40 R$ 6,84 R$ 8,40 R$ 6,84 R$ 8,40 R$ 6,84 R$ 8,40 R$ 7,05 R$ 8,65

Categoria Comercial

  0 a 20 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,83 R$ 4,70 R$ 3,95 R$ 4,84

21 a 30 R$ 5,20 R$ 6,38 R$ 5,20 R$ 6,38 R$ 5,20 R$ 6,38 R$ 5,20 R$ 6,38 R$ 5,20 R$ 6,38 R$ 5,20 R$ 6,38 R$ 5,20 R$ 6,38 R$ 5,20 R$ 6,38 R$ 5,20 R$ 6,38 R$ 5,20 R$ 6,38 R$ 5,20 R$ 6,38 R$ 5,36 R$ 6,57

    > 30 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 8,17 R$ 10,03

Categoria Industrial

  0 a 20 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 5,88 R$ 7,22 R$ 6,06 R$ 7,44

21 a 30 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 6,76 R$ 8,30

    > 30 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 7,93 R$ 9,74 R$ 8,17 R$ 10,03

Categoria Pública

  0 a 20 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,64 R$ 2,02 R$ 1,69 R$ 2,08

21 a 30 R$ 2,19 R$ 2,69 R$ 2,19 R$ 2,69 R$ 2,19 R$ 2,69 R$ 2,19 R$ 2,69 R$ 2,19 R$ 2,69 R$ 2,19 R$ 2,69 R$ 2,19 R$ 2,69 R$ 2,19 R$ 2,69 R$ 2,19 R$ 2,69 R$ 2,19 R$ 2,69 R$ 2,19 R$ 2,69 R$ 2,26 R$ 2,77

    > 30 R$ 3,28 R$ 4,03 R$ 3,28 R$ 4,03 R$ 3,28 R$ 4,03 R$ 3,28 R$ 4,03 R$ 3,28 R$ 4,03 R$ 3,28 R$ 4,03 R$ 3,28 R$ 4,03 R$ 3,28 R$ 4,03 R$ 3,28 R$ 4,03 R$ 3,28 R$ 4,03 R$ 3,28 R$ 4,03 R$ 3,38 R$ 4,15

out/06 nov/06 dez/06jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06

CONSUMO MEDIDO
 (m3)

jul/06 ago/06 set/06

Fonte: Setor Comercial da Prolagos, Tabulação FGV. 
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Tabela 17.3.1.5 

Prolagos - Tarifas Praticadas em 2007 (R$/m3) 

mai/07 jun/07 jul/07
13.º 

reajuste
13.º 

reajuste
13.º 

reajuste
13.º 

reajuste
13.º 

reajuste
13.º 

reajuste
13.º 

reajuste
13.º 

reajuste
14.º/ 15° 

reajustes
14.º/ 15° 
reajustes

14.º/ 15° 
reajustes

16.º 
reajuste

16.º 
reajuste

16.º 
reajuste

16.º 
reajuste

16.º 
reajuste

16.º 
reajuste

17.º 
reajuste

17.º 
reajuste

18.º 
reajuste

18.º 
reajuste

Arraial do  
Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial do  
Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial do  
Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial do 
Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial do  
Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial do  
Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial do  
Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial do  
Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial do  
Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Categoria 
Residencial  0 a 10 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,27 R$ 1,56 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 1,43 R$ 2,01 R$ 1,43 R$ 2,01 R$ 1,43 R$ 2,01 R$ 1,49 R$ 2,10 R$ 1,58 R$ 2,22 

11 a 15 R$ 1,35 R$ 1,66 R$ 1,35 R$ 1,66 R$ 1,35 R$ 1,66 R$ 1,35 R$ 1,66 R$ 1,91 R$ 1,91 R$ 1,91 R$ 1,52 R$ 2,14 R$ 1,52 R$ 2,14 R$ 1,52 R$ 2,14 R$ 1,59 R$ 2,24 R$ 1,68 R$ 2,36 
16 a 25 R$ 1,69 R$ 2,08 R$ 1,69 R$ 2,08 R$ 1,69 R$ 2,08 R$ 1,69 R$ 2,08 R$ 2,39 R$ 2,39 R$ 2,39 R$ 1,90 R$ 2,69 R$ 1,90 R$ 2,69 R$ 1,90 R$ 2,69 R$ 1,98 R$ 2,81 R$ 2,10 R$ 2,96 
26 a 35 R$ 2,11 R$ 2,60 R$ 2,11 R$ 2,60 R$ 2,11 R$ 2,60 R$ 2,11 R$ 2,60 R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 2,37 R$ 3,34 R$ 2,37 R$ 3,34 R$ 2,37 R$ 3,34 R$ 2,48 R$ 3,49 R$ 2,61 

36 a 45 R$ 2,53 R$ 3,11 R$ 2,53 R$ 3,11 R$ 2,53 R$ 3,11 R$ 2,53 R$ 3,11 R$ 3,57 R$ 3,57 R$ 3,57 R$ 2,84 R$ 4,01 R$ 2,84 R$ 4,01 R$ 2,84 R$ 4,01 R$ 2,97 R$ 4,19 R$ 3,13 R$ 4,42 
46 a 55 R$ 3,10 R$ 3,80 R$ 3,10 R$ 3,80 R$ 3,10 R$ 3,80 R$ 3,10 R$ 3,80 R$ 4,36 R$ 4,36 R$ 4,36 R$ 3,48 R$ 4,91 R$ 3,48 R$ 4,91 R$ 3,48 R$ 4,91 R$ 3,64 R$ 5,13 R$ 3,84 R$ 5,42 

56 a 65 R$ 3,95 R$ 4,84 R$ 3,95 R$ 4,84 R$ 3,95 R$ 4,84 R$ 3,95 R$ 4,84 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 4,44 R$ 6,24 R$ 4,44 R$ 6,24 R$ 4,44 R$ 6,24 R$ 4,64 R$ 6,52 R$ 4,90 R$ 6,88 
66 a 75 R$ 4,79 R$ 5,88 R$ 4,79 R$ 5,88 R$ 4,79 R$ 5,88 R$ 4,79 R$ 5,88 R$ 6,75 R$ 6,75 R$ 6,75 R$ 5,38 R$ 7,58 R$ 5,38 R$ 7,58 R$ 5,38 R$ 7,58 R$ 5,62 R$ 7,92 R$ 5,94 R$ 8,36 
76 a 85 R$ 5,63 R$ 6,92 R$ 5,63 R$ 6,92 R$ 5,63 R$ 6,92 R$ 5,63 R$ 6,92 R$ 7,94 R$ 7,94 R$ 7,94 R$ 6,32 R$ 8,92 R$ 6,32 R$ 8,92 R$ 6,32 R$ 8,92 R$ 6,60 R$ 9,32 R$ 6,97 R$ 9,84 

86 a 95 R$ 6,06 R$ 7,44 R$ 6,06 R$ 7,44 R$ 6,06 R$ 7,44 R$ 6,06 R$ 7,44 R$ 8,54 R$ 8,54 R$ 8,54 R$ 6,81 R$ 9,60 R$ 6,81 R$ 9,60 R$ 6,81 R$ 9,60 R$ 7,11 R$ 10,03 R$ 7,51 R$ 10,58 
96 a 105 R$ 6,76 R$ 8,30 R$ 6,76 R$ 8,30 R$ 6,76 R$ 8,30 R$ 6,76 R$ 8,30 R$ 9,53 R$ 9,53 R$ 9,53 R$ 7,59 R$ 10,70 R$ 7,59 R$ 10,70 R$ 7,59 R$ 10,70 R$ 7,93 R$ 11,18 R$ 8,37 R$ 11,81 

     > 105 R$ 7,05 R$ 8,65 R$ 7,05 R$ 8,65 R$ 7,05 R$ 8,65 R$ 7,05 R$ 8,65 R$ 9,93 R$ 9,93 R$ 9,93 R$ 7,92 R$ 11,15 R$ 7,92 R$ 11,15 R$ 7,92 R$ 11,15 R$ 8,27 R$ 11,65 R$ 8,74 R$ 12,30 
Categoria 
Comercial

  0 a 20 R$ 3,95 R$ 4,84 R$ 3,95 R$ 4,84 R$ 3,95 R$ 4,84 R$ 3,95 R$ 4,84 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 5,56 R$ 4,44 R$ 6,24 R$ 4,44 R$ 6,24 R$ 4,44 R$ 6,24 R$ 4,64 R$ 6,52 R$ 4,90 R$ 6,88 

21 a 30 R$ 5,36 R$ 6,57 R$ 5,36 R$ 6,57 R$ 5,36 R$ 6,57 R$ 5,36 R$ 6,57 R$ 7,55 R$ 7,55 R$ 7,55 R$ 6,02 R$ 8,47 R$ 6,02 R$ 8,47 R$ 6,02 R$ 8,47 R$ 6,29 R$ 8,85 R$ 6,64 R$ 9,34 
    > 30 R$ 8,17 R$ 10,03 R$ 8,17 R$ 10,03 R$ 8,17 R$ 10,03 R$ 8,17 R$ 10,03 R$ 11,52 R$ 11,52 R$ 11,52 R$ 9,18 R$ 12,93 R$ 9,18 R$ 12,93 R$ 9,18 R$ 12,93 R$ 9,59 R$ 13,51 R$ 10,13 R$ 14,27 

Categoria 
Industrial

  0 a 20 R$ 6,06 R$ 7,44 R$ 6,06 R$ 7,44 R$ 6,06 R$ 7,44 R$ 6,06 R$ 7,44 R$ 8,54 R$ 8,54 R$ 8,54 R$ 6,81 R$ 9,60 R$ 6,81 R$ 9,60 R$ 6,81 R$ 9,60 R$ 7,11 R$ 10,03 R$ 7,51 R$ 10,58 
21 a 30 R$ 6,76 R$ 8,30 R$ 6,76 R$ 8,30 R$ 6,76 R$ 8,30 R$ 6,76 R$ 8,30 R$ 9,53 R$ 9,53 R$ 9,53 R$ 7,59 R$ 10,70 R$ 7,59 R$ 10,70 R$ 7,59 R$ 10,70 R$ 7,93 R$ 11,18 R$ 8,37 R$ 11,81 
    > 30 R$ 8,17 R$ 10,03 R$ 8,17 R$ 10,03 R$ 8,17 R$ 10,03 R$ 8,17 R$ 10,03 R$ 11,52 R$ 11,52 R$ 11,52 R$ 9,18 R$ 12,93 R$ 9,18 R$ 12,93 R$ 9,18 R$ 12,93 R$ 9,59 R$ 13,51 R$ 10,13 R$ 14,27 

Categoria Pública

  0 a 20 R$ 1,69 R$ 2,08 R$ 1,69 R$ 2,08 R$ 1,69 R$ 2,08 R$ 1,69 R$ 2,08 R$ 2,39 R$ 2,39 R$ 2,39 R$ 1,90 R$ 2,69 R$ 1,90 R$ 2,69 R$ 1,90 R$ 2,69 R$ 1,98 R$ 2,81 R$ 2,10 R$ 2,96 

21 a 30 R$ 2,26 R$ 2,77 R$ 2,26 R$ 2,77 R$ 2,26 R$ 2,77 R$ 2,26 R$ 2,77 R$ 3,18 R$ 3,18 R$ 3,18 R$ 2,54 R$ 3,57 R$ 2,54 R$ 3,57 R$ 2,54 R$ 3,57 R$ 2,65 R$ 3,73 R$ 2,80 R$ 3,94 
    > 30 R$ 3,38 R$ 4,15 R$ 3,38 R$ 4,15 R$ 3,38 R$ 4,15 R$ 3,38 R$ 4,15 R$ 4,76 R$ 4,76 R$ 4,76 R$ 3,80 R$ 5,35 R$ 3,80 R$ 5,35 R$ 3,80 R$ 5,35 R$ 3,97 R$ 5,59 R$ 4,19 R$ 5,90 

dez/07

CONSUMO 
MEDIDO 

(m3)

jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07

Fonte: Setor Comercial da Prolagos, Tabulação FGV. 
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Tabela 17.3.1.6 

Prolagos - Tarifas Praticadas em 2008 (R$/m3) 
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�$�%�

	�&�� �

�$�%�

	�&�� �

 !�%�

	�&�� �

 !�%�

	�&�� �
Arraial

 do

Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Categoria Residencial
  0 a 10 �'��"#� �'� "  �'��"#� �'� "  �'��"#� �'� "  �'��"#� �'� "  �'��"#� �'� "  � '��"#� � '� "  � '��"�� � '� "�$ � '��"�� � '� "�$ � '��"�� � '� "�$ � '��"�� � '� "�$ � '��"�� � '� "�$ � '��"$� � '� "��

11 a 15 �'��"�� �'� "�� �'��"�� �'� "�� �'��"�� �'� "�� �'��"�� �'� "�� �'��"�� �'� "�� � '��"�� � '� "�� � '��"�� � '� "�� � '��"�� � '� "�� � '��"�� � '� "�� � '��"�� � '� "�� � '��"�� � '� "�� � '� "!� � '� "$!

16 a 25 �'� "�! �'� "$� �'� "�! �'� "$� �'� "�! �'� "$� �'� "�! �'� "$� �'� "�! �'� "$� � '� "�! � '� "$� � '� "�# � '��"� � '� "�# � '��"� � '� "�# � '��"� � '� "�# � '��"� � '� "�# � '��"� � '� "#� � '��"�#

26 a 35 �'� "�� �'� "�� �'� "�� �'� "�� �'� "�� � '� "�� � '� "$ � '��"� � '� "$ � '��"� � '� "$ � '��"� � '� "$ � '��"� � '� "$ � '��"� � '��" � � '��"#�

36 a 45 �'��"�� �'��"� �'��"�� �'��"� �'��"�� �'��"� �'��"�� �'��"� �'��"�� �'��"� � '��"�� � '��"� � '��"#� � '��"$# � '��"#� � '��"$# � '��"#� � '��"$# � '��"#� � '��"$# � '��"#� � '��"$# � '��"�# � '�#"��

46 a 55 �'��"�� �'�#"� �'��"�� �'�#"� �'��"�� �'�#"� �'��"�� �'�#"� �'��"�� �'�#"� � '��"�� � '�#"� � '��"�! � '��"!� � '��"�! � '��"!� � '��"�! � '��"!� � '��"�! � '��"!� � '��"�! � '��"!� � '��"� � '��"��

56 a 65 �'��"$! �'��"�� �'��"$! �'��"�� �'��"$! �'��"�� �'��"$! �'��"�� �'��"$! �'��"�� � '��"$! � '��"�� � '�#"�$ � '��"�� � '�#"�$ � '��"�� � '�#"�$ � '��"�� � '�#"�$ � '��"�� � '�#"�$ � '��"�� � '��"!� � '��"��

66 a 75 �'�#"$� �'��"�� �'�#"$� �'��"�� �'�#"$� �'��"�� �'�#"$� �'��"�� �'�#"$� �'��"�� � '�#"$� � '��"�� � '��"�# � '�$"�� � '��"�# � '�$"�� � '��"�# � '�$"�� � '��"�# � '�$"�� � '��"�# � '�$"�� � '��"�� � '��!" $

76 a 85 �'��"$� �'�$"�� �'��"$� �'�$"�� �'��"$� �'�$"�� �'��"$� �'�$"�� �'��"$� �'�$"�� � '��"$� � '�$"�� � '��"�� � '���"! � '��"�� � '���"! � '��"�� � '���"! � '��"�� � '���"! � '��"�� � '���"! � '��"#$ � '�� "��

86 a 95 �'��"#� � '��!"#� �'��"#� � '��!"#� �'��"#� � '��!"#� �'��"#� � '��!"#� �'��"#� � '��!"#� � '��"#� � '��!"#� � '��"�� � '���"�# � '��"�� � '���"�# � '��"�� � '���"�# � '��"�� � '���"�# � '��"�� � '���"�# � '�$" � � '���"!�

96 a 105 �'��"�� � '���"�� �'��"�� � '���"�� �'��"�� � '���"�� �'��"�� � '���"�� �'��"�� � '���"�� � '��"�� � '���"�� � '�$"�� � '���" � � '�$"�� � '���" � � '�$"�� � '���" � � '�$"�� � '���" � � '�$"�� � '���" � � '��!"�! � '���"#�

     > 105 �'��"�� � '�� "�! �'��"�� � '�� "�! �'��"�� � '�� "�! �'��"�� � '�� "�! �'��"�� � '�� "�! � '��"�� � '�� "�! � '�$"�$ � '���"�� � '�$"�$ � '���"�� � '�$"�$ � '���"�� � '�$"�$ � '���"�� � '�$"�$ � '���"�� � '��!"�� � '��#"�#

Categoria Comercial
  0 a 20 �'��"$! �'��"�� �'��"$! �'��"�� �'��"$! �'��"�� �'��"$! �'��"�� �'��"$! �'��"�� � '��"$! � '��"�� � '�#"�$ � '��"�� � '�#"�$ � '��"�� � '�#"�$ � '��"�� � '�#"�$ � '��"�� � '�#"�$ � '��"�� � '��"!� � '��"��

21 a 30 �'��"�� �'�$"�� �'��"�� �'�$"�� �'��"�� �'�$"�� �'��"�� �'�$"�� �'��"�� �'�$"�� � '��"�� � '�$"�� � '��"�� � '��!"�� � '��"�� � '��!"�� � '��"�� � '��!"�� � '��"�� � '��!"�� � '��"�� � '��!"�� � '��"�� � '���"�$

    > 30 � '��!"�� � '���" � � '��!"�� � '���" � � '��!"�� � '���" � � '��!"�� � '���" � � '��!"�� � '���" � � '��!"�� � '���" � � '���"�# � '��#"$� � '���"�# � '��#"$� � '���"�# � '��#"$� � '���"�# � '��#"$� � '���"�# � '��#"$� � '�� "�� � '���"#�

Categoria Industrial
  0 a 20 �'��"#� � '��!"#� �'��"#� � '��!"#� �'��"#� � '��!"#� �'��"#� � '��!"#� �'��"#� � '��!"#� � '��"#� � '��!"#� � '��"�� � '���"�# � '��"�� � '���"�# � '��"�� � '���"�# � '��"�� � '���"�# � '��"�� � '���"�# � '�$" � � '���"!�

21 a 30 �'��"�� � '���"�� �'��"�� � '���"�� �'��"�� � '���"�� �'��"�� � '���"�� �'��"�� � '���"�� � '��"�� � '���"�� � '�$"�� � '���" � � '�$"�� � '���" � � '�$"�� � '���" � � '�$"�� � '���" � � '�$"�� � '���" � � '��!"�! � '���"#�

    > 30 � '��!"�� � '���" � � '��!"�� � '���" � � '��!"�� � '���" � � '��!"�� � '���" � � '��!"�� � '���" � � '��!"�� � '���" � � '���"�# � '��#"$� � '���"�# � '��#"$� � '���"�# � '��#"$� � '���"�# � '��#"$� � '���"�# � '��#"$� � '�� "�� � '���"#�

Categoria Pública
  0 a 20 �'� "�! �'� "$� �'� "�! �'� "$� �'� "�! �'� "$� �'� "�! �'� "$� �'� "�! �'� "$� � '� "�! � '� "$� � '� "�# � '��"� � '� "�# � '��"� � '� "�# � '��"� � '� "�# � '��"� � '� "�# � '��"� � '� "#� � '��"�#

21 a 30 �'� "�! �'��"$� �'� "�! �'��"$� �'� "�! �'��"$� �'� "�! �'��"$� �'� "�! �'��"$� � '� "�! � '��"$� � '��"�� � '��"�� � '��"�� � '��"�� � '��"�� � '��"�� � '��"�� � '��"�� � '��"�� � '��"�� � '��"�� � '��"�#

    > 30 �'��"�$ �'�#"$! �'��"�$ �'�#"$! �'��"�$ �'�#"$! �'��"�$ �'�#"$! �'��"�$ �'�#"$! � '��"�$ � '�#"$! � '��"�$ � '��"�� � '��"�$ � '��"�� � '��"�$ � '��"�� � '��"�$ � '��"�� � '��"�$ � '��"�� � '�#"�� � '��" �

CONSUMO
 MEDIDO

 (m3) 

Nov-08 Dez-08Jul-08 Ago-08 Set-08 Out-08Jun-08Maio-08Jan-08 Fev-08 Mar-08 Abr-08

Fonte: Setor Comercial da Prolagos, Tabulação FGV. 
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17.3.2 Auditoria de Tarifas 

Com o objetivo de verificar os reajustes efetuados pela Prolagos, a FGV refez os cálculos, 

baseando-se nas deliberações da ASEP e da AGENERSA, conforme apresentado na tabela a 

seguir.  

A tabela aponta o cálculo dos reajustes tarifários elaborados pela FGV, seguindo as deliberações 

da ASEP e da AGENERSA até o final de 2008, confrontando os valores encontrados com os 

reajustes efetivamente aplicados pela Prolagos.  
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Tabela 17.3.2.1 

Auditoria de Tarifas - Prolagos 

193 Asep
Mês dos reajustes Jan-03 Dez-03 Jan-04 Jan-06 Jan-07

Municípios

 abrangidos

 pelos reajustes

Todos

 os

 municípios

Todos

 os

 municípios

Todos

 os

 municípios

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, Búzios, 

S. Pedro, 

Iguaba

reajustes

CONSUMO MEDIDO (m3) 
Categoria Residencial

  0 a 10 R$ 0,89 R$ 1,02 R$ 1,08 R$ 1,19 R$ 1,19 R$ 1,45 R$ 1,22 R$ 1,49 R$ 1,54 R$ 1,26 R$ 1,59 R$ 1,76 R$ 1,41 R$ 1,98
11 a 15 R$ 0,95 R$ 1,09 R$ 1,15 R$ 1,26 R$ 1,26 R$ 1,54 R$ 1,30 R$ 1,59 R$ 1,64 R$ 1,34 R$ 1,69 R$ 1,88 R$ 1,51 R$ 2,11
16 a 25 R$ 1,18 R$ 1,36 R$ 1,44 R$ 1,58 R$ 1,58 R$ 1,93 R$ 1,63 R$ 1,99 R$ 2,06 R$ 1,68 R$ 2,12 R$ 2,35 R$ 1,88 R$ 2,64
26 a 35 R$ 1,48 R$ 1,70 R$ 1,79 R$ 1,98 R$ 1,98 R$ 2,41 R$ 2,04 R$ 2,48 R$ 2,57 R$ 2,10 R$ 2,65 R$ 2,94 R$ 2,35 R$ 3,30
36 a 45 R$ 1,77 R$ 2,04 R$ 2,15 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 2,89 R$ 2,44 R$ 2,98 R$ 3,08 R$ 2,52 R$ 3,18 R$ 3,52 R$ 2,83 R$ 3,96
46 a 55 R$ 2,17 R$ 2,50 R$ 2,63 R$ 2,90 R$ 2,90 R$ 3,54 R$ 2,99 R$ 3,64 R$ 3,77 R$ 3,07 R$ 3,88 R$ 4,31 R$ 3,45 R$ 4,84
56 a 65 R$ 2,76 R$ 3,18 R$ 3,35 R$ 3,69 R$ 3,69 R$ 4,50 R$ 3,80 R$ 4,64 R$ 4,80 R$ 3,91 R$ 4,94 R$ 5,48 R$ 4,40 R$ 6,16
66 a 75 R$ 3,35 R$ 3,86 R$ 4,07 R$ 4,48 R$ 4,48 R$ 5,47 R$ 4,61 R$ 5,63 R$ 5,83 R$ 4,75 R$ 6,00 R$ 6,66 R$ 5,34 R$ 7,48
76 a 85 R$ 3,94 R$ 4,54 R$ 4,79 R$ 5,27 R$ 5,27 R$ 6,43 R$ 5,43 R$ 6,62 R$ 6,85 R$ 5,59 R$ 7,06 R$ 7,83 R$ 6,28 R$ 8,80
86 a 95 R$ 4,24 R$ 4,88 R$ 5,15 R$ 5,66 R$ 5,66 R$ 6,91 R$ 5,83 R$ 7,12 R$ 7,37 R$ 6,01 R$ 7,59 R$ 8,42 R$ 6,75 R$ 9,46
96 a 105 R$ 4,73 R$ 5,44 R$ 5,74 R$ 6,32 R$ 6,32 R$ 7,72 R$ 6,51 R$ 7,95 R$ 8,22 R$ 6,71 R$ 8,47 R$ 9,40 R$ 7,53 R$ 10,56
     > 105 R$ 4,92 R$ 5,67 R$ 5,98 R$ 6,59 R$ 6,59 R$ 8,04 R$ 6,78 R$ 8,28 R$ 8,57 R$ 6,99 R$ 8,82 R$ 9,79 R$ 7,85 R$ 11,00

Categoria Comercial
  0 a 20 R$ 2,76 R$ 3,18 R$ 3,35 R$ 3,69 R$ 3,69 R$ 4,50 R$ 3,80 R$ 4,64 R$ 4,80 R$ 3,91 R$ 4,94 R$ 5,48 R$ 4,40 R$ 6,16
21 a 30 R$ 3,74 R$ 4,31 R$ 4,55 R$ 5,01 R$ 5,01 R$ 6,11 R$ 5,16 R$ 6,29 R$ 6,51 R$ 5,31 R$ 6,71 R$ 7,44 R$ 5,96 R$ 8,36
    > 30 R$ 5,71 R$ 6,58 R$ 6,94 R$ 7,64 R$ 7,64 R$ 9,33 R$ 7,87 R$ 9,61 R$ 9,94 R$ 8,11 R$ 10,24 R$ 11,36 R$ 9,10 R$ 12,76

Categoria Industrial
  0 a 20 R$ 4,24 R$ 4,88 R$ 5,15 R$ 5,66 R$ 5,66 R$ 6,91 R$ 5,83 R$ 7,12 R$ 7,37 R$ 6,01 R$ 7,59 R$ 8,42 R$ 6,75 R$ 9,46
21 a 30 R$ 4,73 R$ 5,44 R$ 5,74 R$ 6,32 R$ 6,32 R$ 7,72 R$ 6,51 R$ 7,95 R$ 8,22 R$ 6,71 R$ 8,47 R$ 9,40 R$ 7,53 R$ 10,56
    > 30 R$ 5,71 R$ 6,58 R$ 6,94 R$ 7,64 R$ 7,64 R$ 9,33 R$ 7,87 R$ 9,61 R$ 9,94 R$ 8,11 R$ 10,24 R$ 11,36 R$ 9,10 R$ 12,76

Categoria Pública
  0 a 20 R$ 1,18 R$ 1,36 R$ 1,44 R$ 1,58 R$ 1,58 R$ 1,93 R$ 1,63 R$ 1,99 R$ 2,06 R$ 1,68 R$ 2,12 R$ 2,35 R$ 1,88 R$ 2,64
21 a 30 R$ 1,58 R$ 1,81 R$ 1,91 R$ 2,11 R$ 2,11 R$ 2,57 R$ 2,17 R$ 2,65 R$ 2,74 R$ 2,24 R$ 2,82 R$ 3,13 R$ 2,51 R$ 3,52
    > 30 R$ 2,36 R$ 2,72 R$ 2,87 R$ 3,16 R$ 3,16 R$ 3,86 R$ 3,26 R$ 3,97 R$ 4,11 R$ 3,35 R$ 4,24 R$ 4,70 R$ 3,77 R$ 5,28

Tarifa 

inicial 

do estudo

Deliberações 572 Asep 546 Asep 008 Agenersa 086 Agenersa546 Asep 546 Asep 114 Agenersa

Dez-06Dez-05 Jul-07

15,146% 6,34% 10,0982%

420 Asep

Dez-04

10,0982% 22,06% 2,9968% 2,9968% 3,45% 3,0053% 3,0053% 10,96% 12,31% 12,31%

Fonte: Deliberações da ASEP e AGENERSA, Histograma da Prolagos, Tabulação FGV. 
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Mês dos reajustes Jan-08

Municípios

 abrangidos

 pelos reajustes

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, Búzios, 

S. Pedro, 

Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

reajustes 4,4543% 4,4543%

CONSUMO MEDIDO (m3) para menos para menos

Categoria Residencial 3,3998% 3,3998%
  0 a 10 R$ 1,48 R$ 2,07 R$ 1,56 R$ 2,18 R$ 2,35 R$ 1,75 R$ 2,63 R$ 1,72 R$ 2,60 R$ 1,90 R$ 2,87 � '��"$� � '� "�� R$ 0,04 -R$ 0,13 1,87% -4,79%
11 a 15 R$ 1,57 R$ 2,21 R$ 1,66 R$ 2,33 R$ 2,51 R$ 1,86 R$ 2,81 R$ 1,84 R$ 2,77 R$ 2,03 R$ 3,06 � '� "!� � '� "$! R$ 0,03 -R$ 0,16 1,42% -5,60%
16 a 25 R$ 1,97 R$ 2,76 R$ 2,08 R$ 2,91 R$ 3,13 R$ 2,33 R$ 3,51 R$ 2,30 R$ 3,47 R$ 2,54 R$ 3,83 � '� "#� � '��"�# R$ 0,04 -R$ 0,18 1,62% -4,88%
26 a 35 R$ 2,46 R$ 3,45 R$ 2,60 R$ 3,64 R$ 3,92 R$ 2,91 R$ 4,39 R$ 2,87 R$ 4,33 R$ 3,17 R$ 4,79 � '��" � � '��"#� R$ 0,04 -R$ 0,26 1,16% -5,63%
36 a 45 R$ 2,95 R$ 4,14 R$ 3,12 R$ 4,37 R$ 4,70 R$ 3,49 R$ 5,27 R$ 3,45 R$ 5,20 R$ 3,81 R$ 5,74 � '��"�# � '�#"�� R$ 0,04 -R$ 0,30 1,10% -5,56%
46 a 55 R$ 3,61 R$ 5,05 R$ 3,81 R$ 5,34 R$ 5,75 R$ 4,27 R$ 6,44 R$ 4,22 R$ 6,36 R$ 4,65 R$ 7,02 � '��"� � '��"�� R$ 0,07 -R$ 0,35 1,41% -5,22%
56 a 65 R$ 4,59 R$ 6,43 R$ 4,85 R$ 6,79 R$ 7,31 R$ 5,43 R$ 8,19 R$ 5,37 R$ 8,09 R$ 5,92 R$ 8,93 � '��"!� � '��"�� R$ 0,12 -R$ 0,45 1,94% -5,33%
66 a 75 R$ 5,57 R$ 7,81 R$ 5,89 R$ 8,25 R$ 8,88 R$ 6,59 R$ 9,95 R$ 6,51 R$ 9,83 R$ 7,19 R$ 10,85 � '��"�� � '��!" $ R$ 0,12 -R$ 0,56 1,62% -5,41%
76 a 85 R$ 6,56 R$ 9,19 R$ 6,93 R$ 9,71 R$ 10,45 R$ 7,76 R$ 11,70 R$ 7,66 R$ 11,56 R$ 8,46 R$ 12,76 � '��"#$ � '�� "�� R$ 0,13 -R$ 0,65 1,50% -5,37%
86 a 95 R$ 7,05 R$ 9,88 R$ 7,45 R$ 10,43 R$ 11,23 R$ 8,34 R$ 12,58 R$ 8,24 R$ 12,43 R$ 9,10 R$ 13,72 � '�$" � � '���"!� R$ 0,14 -R$ 0,69 1,56% -5,28%

96 a 105 R$ 7,87 R$ 11,03 R$ 8,31 R$ 11,65 R$ 12,54 R$ 9,31 R$ 14,04 R$ 9,20 R$ 13,87 R$ 10,15 R$ 15,31 � '��!"�! � '���"#� R$ 0,15 -R$ 0,77 1,42% -5,31%
     > 105 R$ 8,20 R$ 11,49 R$ 8,66 R$ 12,13 R$ 13,06 R$ 9,70 R$ 14,63 R$ 9,58 R$ 14,45 R$ 10,58 R$ 15,95 � '��!"�� � '��#"�# R$ 0,18 -R$ 0,80 1,71% -5,28%

Categoria Comercial
  0 a 20 R$ 4,59 R$ 6,43 R$ 4,85 R$ 6,79 R$ 7,31 R$ 5,43 R$ 8,19 R$ 5,37 R$ 8,09 R$ 6,00 R$ 9,04 � '��"!� � '��"�� R$ 0,04 -R$ 0,56 0,74% -6,62%
21 a 30 R$ 6,23 R$ 8,73 R$ 6,58 R$ 9,22 R$ 9,92 R$ 7,37 R$ 11,12 R$ 7,28 R$ 10,98 R$ 8,14 R$ 12,27 � '��"�� � '���"�$ R$ 0,04 -R$ 0,78 0,54% -6,79%
    > 30 R$ 9,51 R$ 13,32 R$ 10,04 R$ 14,07 R$ 15,15 R$ 11,25 R$ 16,97 R$ 11,11 R$ 16,76 R$ 12,42 R$ 18,73 � '�� "�� � '���"#� R$ 0,05 -R$ 1,17 0,41% -6,65%

Categoria Industrial
  0 a 20 R$ 7,05 R$ 9,88 R$ 7,45 R$ 10,43 R$ 11,23 R$ 8,34 R$ 12,58 R$ 8,24 R$ 12,43 R$ 9,21 R$ 13,88 � '�$" � � '���"!� R$ 0,03 -R$ 0,85 0,36% -6,56%
21 a 30 R$ 7,87 R$ 11,03 R$ 8,31 R$ 11,65 R$ 12,54 R$ 9,31 R$ 14,04 R$ 9,20 R$ 13,87 R$ 10,28 R$ 15,50 � '��!"�! � '���"#� R$ 0,02 -R$ 0,96 0,22% -6,60%
    > 30 R$ 9,51 R$ 13,32 R$ 10,04 R$ 14,07 R$ 15,15 R$ 11,25 R$ 16,97 R$ 11,11 R$ 16,76 R$ 12,42 R$ 18,73 � '�� "�� � '���"#� R$ 0,05 -R$ 1,17 0,41% -6,65%

Categoria Pública
  0 a 20 R$ 1,97 R$ 2,76 R$ 2,08 R$ 2,91 R$ 3,13 R$ 2,33 R$ 3,51 R$ 2,30 R$ 3,47 R$ 2,57 R$ 3,87 � '� "#� � '��"�# R$ 0,01 -R$ 0,22 0,41% -6,16%
21 a 30 R$ 2,62 R$ 3,68 R$ 2,77 R$ 3,88 R$ 4,18 R$ 3,10 R$ 4,68 R$ 3,07 R$ 4,62 R$ 3,43 R$ 5,17 � '��"�� � '��"�# R$ 0,03 -R$ 0,32 0,99% -6,53%
    > 30 R$ 3,94 R$ 5,51 R$ 4,16 R$ 5,82 R$ 6,27 R$ 4,65 R$ 7,02 R$ 4,60 R$ 6,94 R$ 5,14 R$ 7,75 � '�#"�� � '��" � R$ 0,02 -R$ 0,49 0,41% -6,75%

Deliberações

Arraial

 do

  Cabo

C. Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Prolagos e tabela 

Agenersa

166 Agenersa

Diferença percentual 

entre cálculo FGV e 

reajustes Prolagos

Dez-08Dez-08

189 Agenersa 114 Agenersa 332 Agenersa 331 Agenersa546 Asep

Diferença entre cálculo 

FGV e reajustes 

Prolagos

Out/07 Dez/07 Jul-08 Dez-08

4,4543% 4,4543% 5,62% 5,62% 7,64% 12,00%

C. Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C. Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

12,00% 10,39% 10,39%

Arraial

 do

  Cabo

Fonte: Deliberações da ASEP e AGENERSA, Histograma da Prolagos, Tabulação FGV. 
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Comparando-se os reajustes efetuados pela Prolagos com as determinações das deliberações da 

ASEP, e posteriormente da AGENERSA, a FGV identificou as questões a seguir: 

1) A Deliberação ASEP-RJ/CD no 420  de 24 de março de 2004 determina que o aumento 

percentual de 6,34% deveria ser aplicado sobre a tarifa vigente antes do reajuste de 

dezembro de 2003. Porém, a Prolagos realizou o referido reajuste a partir do valor da 

tarifa já reajustada, carregando este aumento desde janeiro de 2004; 

2) Os reajustes escalonados relativos à cobrança de tarifa de esgoto, aprovados através da 

Deliberação ASEP-RJ/CD no 546  de 24 de novembro de 2004, a serem aplicados em 

janeiro de 2006 (3,45%) e em janeiro de 2007 (10,96%), somente foram realizados em 

maio de 2007, devido ao fato de que sua aplicação estava condicionada à comprovação 

da conclusão física e financeira de todas as obras relativas aos investimentos previstos a 

cada ano; 

3) A Deliberação AGENERSA no 114 de 26 de junho de 2007, em seu Art. 11º, homologa o 

reajuste de tarifas de água e esgoto, a ser aplicado em duas parcelas, sendo a primeira 

de 12,31% em julho de 2007. A FGV identificou que a Prolagos realizou o reajuste em 

agosto de 2007; 

4) Da mesma forma, a Deliberação AGENERSA no 166 de 25 de setembro de 2007, em seu 

Art. 5º, afirma que a deliberação entra em vigor na data de sua publicação, que é 02 de 

outubro. Porém a FGV identificou que a Prolagos aplicou o reajuste somente em 

novembro de 2007; e 

5) A FGV identificou que o reajuste escalonado relativo à cobrança de tarifa de esgoto, 

aprovado através da Deliberação ASEP-RJ/CD no 546  de 24 de novembro de 2004, de 

7,64%, não foi realizado até dezembro de 2008. A FGV verificou que tal reajuste foi 

aplicado em janeiro de 2009. 

Tendo em vista as explicações acima mencionadas, a FGV optou por elaborar uma segunda 

auditoria de tarifas da Prolagos, levando em consideração as alterações de reajuste justificadas 

no item anterior, e, por conseguinte chegou aos seguintes resultados, apresentados na tabela a 

seguir: 
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Tabela 17.3.2.2 

Nova Auditoria de Tarifas - Prolagos 

193 Asep
Mês dos reajustes Jan-03 Dez-03 Jan-04 Maio-07 Maio-07

Municípios

 abrangidos

 pelos reajustes

Todos

 os

 municípios

Todos

 os

 municípios

Todos

 os

 municípios

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, Búzios, 

S. Pedro, 

Iguaba

reajustes

CONSUMO MEDIDO (m3) 
Categoria Residencial

  0 a 10 R$ 0,89 R$ 1,02 R$ 1,08 R$ 1,19 R$ 1,19 R$ 1,45 R$ 1,22 R$ 1,49 R$ 1,26 R$ 1,54 R$ 1,59 R$ 1,76 R$ 1,41 R$ 1,98
11 a 15 R$ 0,95 R$ 1,09 R$ 1,15 R$ 1,26 R$ 1,26 R$ 1,54 R$ 1,30 R$ 1,59 R$ 1,34 R$ 1,64 R$ 1,69 R$ 1,88 R$ 1,51 R$ 2,11
16 a 25 R$ 1,18 R$ 1,36 R$ 1,44 R$ 1,58 R$ 1,58 R$ 1,93 R$ 1,63 R$ 1,99 R$ 1,68 R$ 2,05 R$ 2,12 R$ 2,35 R$ 1,88 R$ 2,64
26 a 35 R$ 1,48 R$ 1,70 R$ 1,79 R$ 1,98 R$ 1,98 R$ 2,41 R$ 2,04 R$ 2,48 R$ 2,10 R$ 2,56 R$ 2,65 R$ 2,94 R$ 2,35 R$ 3,30
36 a 45 R$ 1,77 R$ 2,04 R$ 2,15 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 2,89 R$ 2,44 R$ 2,98 R$ 2,52 R$ 3,07 R$ 3,18 R$ 3,52 R$ 2,83 R$ 3,96
46 a 55 R$ 2,17 R$ 2,50 R$ 2,63 R$ 2,90 R$ 2,90 R$ 3,54 R$ 2,99 R$ 3,64 R$ 3,07 R$ 3,75 R$ 3,88 R$ 4,31 R$ 3,45 R$ 4,84
56 a 65 R$ 2,76 R$ 3,18 R$ 3,35 R$ 3,69 R$ 3,69 R$ 4,50 R$ 3,80 R$ 4,64 R$ 3,91 R$ 4,78 R$ 4,94 R$ 5,48 R$ 4,40 R$ 6,16
66 a 75 R$ 3,35 R$ 3,86 R$ 4,07 R$ 4,48 R$ 4,48 R$ 5,47 R$ 4,61 R$ 5,63 R$ 4,75 R$ 5,80 R$ 6,00 R$ 6,66 R$ 5,34 R$ 7,48
76 a 85 R$ 3,94 R$ 4,54 R$ 4,79 R$ 5,27 R$ 5,27 R$ 6,43 R$ 5,43 R$ 6,62 R$ 5,59 R$ 6,82 R$ 7,06 R$ 7,83 R$ 6,28 R$ 8,80
86 a 95 R$ 4,24 R$ 4,88 R$ 5,15 R$ 5,66 R$ 5,66 R$ 6,91 R$ 5,83 R$ 7,12 R$ 6,01 R$ 7,34 R$ 7,59 R$ 8,42 R$ 6,75 R$ 9,46
96 a 105 R$ 4,73 R$ 5,44 R$ 5,74 R$ 6,32 R$ 6,32 R$ 7,72 R$ 6,51 R$ 7,95 R$ 6,71 R$ 8,19 R$ 8,47 R$ 9,40 R$ 7,53 R$ 10,56
     > 105 R$ 4,92 R$ 5,67 R$ 5,98 R$ 6,59 R$ 6,59 R$ 8,04 R$ 6,78 R$ 8,28 R$ 6,99 R$ 8,53 R$ 8,82 R$ 9,79 R$ 7,85 R$ 11,00

Categoria Comercial
  0 a 20 R$ 2,76 R$ 3,18 R$ 3,35 R$ 3,69 R$ 3,69 R$ 4,50 R$ 3,80 R$ 4,64 R$ 3,91 R$ 4,78 R$ 4,94 R$ 5,48 R$ 4,40 R$ 6,16
21 a 30 R$ 3,74 R$ 4,31 R$ 4,55 R$ 5,01 R$ 5,01 R$ 6,11 R$ 5,16 R$ 6,29 R$ 5,31 R$ 6,48 R$ 6,71 R$ 7,44 R$ 5,96 R$ 8,36
    > 30 R$ 5,71 R$ 6,58 R$ 6,94 R$ 7,64 R$ 7,64 R$ 9,33 R$ 7,87 R$ 9,61 R$ 8,11 R$ 9,89 R$ 10,24 R$ 11,36 R$ 9,10 R$ 12,76

Categoria Industrial
  0 a 20 R$ 4,24 R$ 4,88 R$ 5,15 R$ 5,66 R$ 5,66 R$ 6,91 R$ 5,83 R$ 7,12 R$ 6,01 R$ 7,34 R$ 7,59 R$ 8,42 R$ 6,75 R$ 9,46
21 a 30 R$ 4,73 R$ 5,44 R$ 5,74 R$ 6,32 R$ 6,32 R$ 7,72 R$ 6,51 R$ 7,95 R$ 6,71 R$ 8,19 R$ 8,47 R$ 9,40 R$ 7,53 R$ 10,56
    > 30 R$ 5,71 R$ 6,58 R$ 6,94 R$ 7,64 R$ 7,64 R$ 9,33 R$ 7,87 R$ 9,61 R$ 8,11 R$ 9,89 R$ 10,24 R$ 11,36 R$ 9,10 R$ 12,76

Categoria Pública
  0 a 20 R$ 1,18 R$ 1,36 R$ 1,44 R$ 1,58 R$ 1,58 R$ 1,93 R$ 1,63 R$ 1,99 R$ 1,68 R$ 2,05 R$ 2,12 R$ 2,35 R$ 1,88 R$ 2,64
21 a 30 R$ 1,58 R$ 1,81 R$ 1,91 R$ 2,11 R$ 2,11 R$ 2,57 R$ 2,17 R$ 2,65 R$ 2,24 R$ 2,73 R$ 2,82 R$ 3,13 R$ 2,51 R$ 3,52
    > 30 R$ 2,36 R$ 2,72 R$ 2,87 R$ 3,16 R$ 3,16 R$ 3,86 R$ 3,26 R$ 3,97 R$ 3,35 R$ 4,09 R$ 4,24 R$ 4,70 R$ 3,77 R$ 5,28

546 Asep 546 Asep

3,45% 10,96% 12,31% 12,31%3,0053% 3,0053%10,0982% 22,06% 2,9968% 2,9968%

Tarifa 

inicial 

do estudo

15,146% 6,34% 10,0982%

Dez-04 Dez-05 Dez-06 Ago-07

114 AgenersaDeliberações
420 Asep

572 Asep 546 Asep 008 Agenersa 086 Agenersa
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Mês dos reajustes Jan-09

Municípios

 abrangidos

 pelos reajustes

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, Búzios, 

S. Pedro, 

Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

C Frio, Búzios, 

S. Pedro, 

Iguaba

reajustes 4,4543% 4,4543%

CONSUMO MEDIDO (m3) para menos para menos

Categoria Residencial 3,3998% 3,3998%
  0 a 10 R$ 1,48 R$ 2,07 R$ 1,56 R$ 2,18 R$ 1,75 R$ 2,45 R$ 1,72 R$ 2,42 R$ 1,90 R$ 2,67 R$ 3,20 � '��"$� � '��" � R$ 0,04 R$ 0,08 1,87% 2,50%
11 a 15 R$ 1,57 R$ 2,21 R$ 1,66 R$ 2,33 R$ 1,86 R$ 2,61 R$ 1,84 R$ 2,58 R$ 2,03 R$ 2,85 R$ 3,41 � '� "!� � '��"�� R$ 0,03 R$ 0,07 1,42% 1,98%
16 a 25 R$ 1,97 R$ 2,76 R$ 2,08 R$ 2,91 R$ 2,33 R$ 3,26 R$ 2,30 R$ 3,22 R$ 2,54 R$ 3,56 R$ 4,26 � '� "#� � '��"�� R$ 0,04 R$ 0,12 1,62% 2,65%
26 a 35 R$ 2,46 R$ 3,45 R$ 2,60 R$ 3,64 R$ 2,91 R$ 4,08 R$ 2,87 R$ 4,03 R$ 3,17 R$ 4,45 R$ 5,33 � '��" � � '�#"�� R$ 0,04 R$ 0,10 1,16% 1,85%
36 a 45 R$ 2,95 R$ 4,14 R$ 3,12 R$ 4,37 R$ 3,49 R$ 4,89 R$ 3,45 R$ 4,83 R$ 3,81 R$ 5,33 R$ 6,40 � '��"�# � '��"# R$ 0,04 R$ 0,12 1,10% 1,91%
46 a 55 R$ 3,61 R$ 5,05 R$ 3,81 R$ 5,34 R$ 4,27 R$ 5,98 R$ 4,22 R$ 5,91 R$ 4,65 R$ 6,52 R$ 7,82 � '��"� � '��"!! R$ 0,07 R$ 0,18 1,41% 2,29%
56 a 65 R$ 4,59 R$ 6,43 R$ 4,85 R$ 6,79 R$ 5,43 R$ 7,61 R$ 5,37 R$ 7,52 R$ 5,92 R$ 8,30 R$ 9,95 � '��"!� � '��!"�� R$ 0,12 R$ 0,22 1,94% 2,17%
66 a 75 R$ 5,57 R$ 7,81 R$ 5,89 R$ 8,25 R$ 6,59 R$ 9,24 R$ 6,51 R$ 9,13 R$ 7,19 R$ 10,08 R$ 12,08 � '��"�� � '�� "�� R$ 0,12 R$ 0,26 1,62% 2,10%
76 a 85 R$ 6,56 R$ 9,19 R$ 6,93 R$ 9,71 R$ 7,76 R$ 10,87 R$ 7,66 R$ 10,74 R$ 8,46 R$ 11,85 R$ 14,21 � '��"#$ � '���"# R$ 0,13 R$ 0,31 1,50% 2,12%
86 a 95 R$ 7,05 R$ 9,88 R$ 7,45 R$ 10,43 R$ 8,34 R$ 11,69 R$ 8,24 R$ 11,54 R$ 9,10 R$ 12,74 R$ 15,28 � '�$" � � '��#"� R$ 0,14 R$ 0,34 1,56% 2,19%

96 a 105 R$ 7,87 R$ 11,03 R$ 8,31 R$ 11,65 R$ 9,31 R$ 13,04 R$ 9,20 R$ 12,89 R$ 10,15 R$ 14,23 R$ 17,06 � '��!"�! � '���"�� R$ 0,15 R$ 0,37 1,42% 2,15%
     > 105 R$ 8,20 R$ 11,49 R$ 8,66 R$ 12,13 R$ 9,70 R$ 13,59 R$ 9,58 R$ 13,42 R$ 10,58 R$ 14,82 R$ 17,77 � '��!"�� � '���"�� R$ 0,18 R$ 0,39 1,71% 2,17%

Categoria Comercial
  0 a 20 R$ 4,59 R$ 6,43 R$ 4,85 R$ 6,79 R$ 5,43 R$ 7,61 R$ 5,37 R$ 7,52 R$ 6,00 R$ 8,40 R$ 10,07 � '��"!� � '��!"�� R$ 0,04 R$ 0,10 0,74% 0,98%
21 a 30 R$ 6,23 R$ 8,73 R$ 6,58 R$ 9,22 R$ 7,37 R$ 10,33 R$ 7,28 R$ 10,20 R$ 8,14 R$ 11,40 R$ 13,67 � '��"�� � '���"�� R$ 0,04 R$ 0,11 0,54% 0,82%
    > 30 R$ 9,51 R$ 13,32 R$ 10,04 R$ 14,07 R$ 11,25 R$ 15,76 R$ 11,11 R$ 15,57 R$ 12,42 R$ 17,40 R$ 20,86 � '�� "�� � '� �"!# R$ 0,05 R$ 0,19 0,41% 0,90%

Categoria Industrial R$ 0,00
  0 a 20 R$ 7,05 R$ 9,88 R$ 7,45 R$ 10,43 R$ 8,34 R$ 11,69 R$ 8,24 R$ 11,54 R$ 9,21 R$ 12,90 R$ 15,47 � '�$" � � '��#"� R$ 0,03 R$ 0,15 0,36% 0,99%
21 a 30 R$ 7,87 R$ 11,03 R$ 8,31 R$ 11,65 R$ 9,31 R$ 13,04 R$ 9,20 R$ 12,89 R$ 10,28 R$ 14,40 R$ 17,26 � '��!"�! � '���"�� R$ 0,02 R$ 0,17 0,22% 0,96%
    > 30 R$ 9,51 R$ 13,32 R$ 10,04 R$ 14,07 R$ 11,25 R$ 15,76 R$ 11,11 R$ 15,57 R$ 12,42 R$ 17,40 R$ 20,86 � '�� "�� � '� �"!# R$ 0,05 R$ 0,19 0,41% 0,90%

Categoria Pública
  0 a 20 R$ 1,97 R$ 2,76 R$ 2,08 R$ 2,91 R$ 2,33 R$ 3,26 R$ 2,30 R$ 3,22 R$ 2,57 R$ 3,60 R$ 4,32 � '� "#� � '��"�� R$ 0,01 R$ 0,06 0,41% 1,46%
21 a 30 R$ 2,62 R$ 3,68 R$ 2,77 R$ 3,88 R$ 3,10 R$ 4,35 R$ 3,07 R$ 4,30 R$ 3,43 R$ 4,80 R$ 5,75 � '��"�� � '�#"�� R$ 0,03 R$ 0,06 0,99% 0,96%
    > 30 R$ 3,94 R$ 5,51 R$ 4,16 R$ 5,82 R$ 4,65 R$ 6,52 R$ 4,60 R$ 6,44 R$ 5,14 R$ 7,20 R$ 8,63 � '�#"�� � '��"�! R$ 0,02 R$ 0,07 0,41% 0,78%

C. Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Termo 

Aditivo no 2

19,89%

C. Frio, 

Búzios, S. 

Pedro, Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

C. Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Arraial

 do

  Cabo

12,00% 10,39% 10,39%

Arraial

 do

  Cabo

5,62% 5,62% 12,00%4,4543% 4,4543%

Jan-09

Prolagos e tabela 

Agenersa

Diferença entre cálculo 

FGV e reajustes 

Prolagos

Diferença percentual 

entre cálculo FGV e 

reajustes Prolagos

Nov/07 Dez/07 Jul-08 Dez-08 Dez-08

114 Agenersa 332 Agenersa 331 AgenersaDeliberações 166 Agenersa 189 Agenersa
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Expurgadas as diferenças nos itens 2 a 5 acima mencionadas, a FGV chegou à seguinte 

conclusão: 

� as diferenças percentuais se mantém elevadas, chegando a 2,65% na faixa de 16 a 25 

m3 devido ao fato da Prolagos ter realizado o reajuste de 6,34% a partir do valor da 

tarifa já reajustada, carregando este aumento desde janeiro de 2004, como explicitado 

abaixo: 

� A Deliberação ASEP-RJ/CD nº 420 de 24 de março de 2004 determina que o 

aumento percentual de 6,34% deveria ser aplicado sobre a tarifa vigente antes do 

reajuste de dezembro de 2003. Porém, a Prolagos aplicou o referido reajuste a partir 

do valor da tarifa já reajustada, carregando este aumento desde janeiro de 2004. 

18. Apresentação de metodologia de revisão tarifária, dando 

ênfase na avaliação dos ativos das concessionárias, com 

base nas condições contratuais e na Deliberação que 

aprovou a última Revisão Quinquenal (Item 1.4.3 do TR) 

18.1 Introdução 

A Cláusula 14ª do contrato de concessão regula os casos em que a Concessionária terá direito a 

solicitar a revisão de sua tarifa, considerando o contrato equilibrado econômico-financeiramente 

sempre que a revisão tarifária tenha efetivamente ocorrido.   

A última revisão tarifária da Prolagos foi efetivamente autorizada a partir da publicação da 

Deliberação Agenersa nº 114, de 26/06/07, cujo objetivo principal era a aprovação da Primeira 

Revisão Quinquenal. Em seu art 9º, tendo a AGENERSA considerado as obras já executadas até 

2007, foi concedida à Prolagos a recomposição tarifária de 14,79%. 
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18.2 Normatização tarifária 

Como já mencionado anteriormente, compete a Agência Reguladora atuar mediante a edição de 

normas nas dimensões técnica, econômica e prestação dos serviços sobre regime, estrutura e 

níveis tarifários, bem como procedimentos e prazos de fixação, reajuste e revisão das tarifas. 

Já a Lei Federal nº 11.445/07 estabelece, no seu Art. 29, o conceito de que a sustentabilidade 

econômico-financeira deve ser, sempre que possível, garantida através de remuneração tarifária, 

conforme demonstrado a seguir: 

“Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração 

pela cobrança dos serviços: 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma 

de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um 

dos serviços ou para ambos conjuntamente; 

II - ....... 

III - ..... 

§ 1o  Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição 

das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico 

observará as seguintes diretrizes: 

I - ...... 

II - ..... 

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, 

objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 

eficiência; 

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 

VII - ........ 

VIII - ....... 



234 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

§ 2o  Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e 

localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica 

suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.” 

A condição de sustentabilidade econômica é atingida quando as receitas de uma empresa são 

suficientes para cobrir as despesas e remunerar o capital investido, seja próprio ou de terceiros.  

Desta forma, a receita considerada de equilíbrio, decorrente da tarifação dos consumos nas 

diversas faixas, é aquela que permite um resultado financeiro maior que os custos e despesas 

totais, de modo que seja possível remunerar o capital investido. 

Procurar o equilíbrio entre os dois componentes do cálculo tarifário, custos e mercado é o grande 

desafio da empresa. Isso requer uma permanente busca de processos de aperfeiçoamento e 

modernização do gerenciamento administrativo, comercial e operacional, interligados pela 

competente gestão de recursos financeiros. 

Se de um lado, soluções para redução de custos são importantes, por outro a ampliação do 

mercado ou a sua maximização em termos de retorno financeiro, traduzido em bem-estar social, 

melhorando a qualidade de vida das populações, passa a ser também de fundamental importância 

para o alcance dos objetivos de um prestador de serviços públicos. 

Na escala que o setor de saneamento alcançou, soluções internas, já se tornam possíveis. Isso se 

traduz na capacidade de geração de recursos financeiros, através de suas próprias operações, 

capaz de suportar a realização de alguns investimentos com recursos próprios ou de demonstrar 

condições de obtenção de empréstimos dando contrapartidas e pagando o serviço da dívida. 

São necessárias, no entanto, profundas alterações na mentalidade sobre o setor. A geração 

interna de recursos em quantidade suficiente para proporcionar um maior grau de autonomia, 

representa um avanço nas relações de administrações diretas e indiretas, reduzindo ou 

eliminando a forte ingerência política que tem sido a tônica do setor e que tem trazido enormes 

prejuízos quando se trata de promover a eficiência e a eficácia, através de programas de aumento 

de produtividade e qualidade. 
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Uma nova postura se faz necessária. O aumento da autonomia dos níveis gerenciais, sem perder 

de vista os objetivos sociais, resultará certamente em procedimentos comprometidos com 

resultados, dentre os quais se encontra a cobrança de tarifas justas e compatíveis com o poder 

aquisitivo das populações, com serviços confiáveis e de qualidade. 

O equilíbrio entre os dois componentes do cálculo tarifário, custos e mercado é o grande desafio. 

Isso requer uma permanente busca de processos de aperfeiçoamento e modernização do 

gerenciamento administrativo, comercial e operacional, interligados pela competente gestão de 

recursos financeiros. 

18.3 O processo de revisão tarifária 

No caso da Concessionária Prolagos, o prazo da revisão tarifária, fixado em cinco anos, é 

definido pelo art 9º da Lei Estadual nº 2.869, de 18 de dezembro de 1997. Um dos objetivos da 

revisão é (re)adequar as tarifas a mudanças mais estruturais não corrigidas pela regra de reajuste. 

No momento da revisão tarifária podem ser estabelecidas novas tarifas com base em custos 

eficientes, de forma que os consumidores sejam beneficiados pela maior eficiência obtida pelo 

prestador de serviços.  

A metodologia empregada pela FGV segue aquela já consagrada para o cálculo de equilíbrio de 

contratos de concessões em operações semelhantes no Brasil, que envolve o cálculo dos efeitos 

dos eventos em conjunto, de modo a determinar um montante que, em moeda da data-base, 

reequilibra o contrato, isto é, garante a manutenção da taxa interna de retorno prevista. 

A metodologia utilizada para se calcular o montante do desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato de concessão, causado pela ocorrência dos eventos descritos neste relatório, baseia-se 

nos conceitos de análise de investimentos, ou seja, utilizando a metodologia de fluxo de caixa 

descontado e está de acordo, para a Prolagos, com a cláusula primeira do Segundo Termo 

Aditivo do seu contrato. 

Essa metodologia encontra-se explicada mais detalhadamente no capítulo referente à análise e 

avaliação do contrato de concessão. 
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18.3.1 Reposicionamento Tarifário 

As receitas requeridas consistem nas receitas necessárias para a cobertura de custos 

operacionais eficientes e para o retorno adequado sobre o capital investido. Estas devem ser 

suficientes para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro definido nas cláusulas dos 

Termos Aditivos mencionados anteriormente.  

18.3.2 Determinação de custos operacionais eficientes 

A determinação de custos operacionais eficientes constitui-se no primeiro dos grandes desafios do 

reposicionamento tarifário. Contudo, a análise dos custos da concessionária sujeita o regulador 

aos efeitos da chamada assimetria de informação. Embora possam ser realizadas auditorias 

permanentes nas informações recebidas, a situação entre o regulado e o regulador, no que se 

refere ao acesso e manejos dessas informações, sempre será assimétrica. Por essa razão, existe 

tendência para uma ação regulatória não baseada em informações fornecidas pelas 

concessionárias ou em possíveis auditorias, mas na definição de parâmetros de eficiência que 

permitam determinar as tarifas dos serviços regulados e se constituam referências para orientar a 

gestão empresarial.  

Esta abordagem, adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para o cálculo dos 

custos operacionais eficientes nas revisões tarifárias periódicas do setor elétrico utiliza a 

metodologia da Empresa de Referência, isto é, uma técnica fundamentada no desenvolvimento de 

padrões segundo os quais é possível determinar os custos associados à execução dos processos 

e atividades de operação e manutenção das instalações elétricas, gestão comercial de clientes, 

direção e administração, em condições que assegurem que a concessionária obterá os níveis 

mínimos de qualidade do serviço exigidos e que os ativos necessários manterão sua capacidade 

de serviço inalterada durante toda sua vida útil. 

O conceito em Empresa de Referência está associado a três premissas básicas: a) eficiência de 

gestão; b) consistência entre o tratamento regulatório dado para os custos operacionais e para a 

avaliação e remuneração dos ativos; e c) condições específicas de cada área da concessão. 
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Para a Concessionária Prolagos, adotou-se os custos da proposta como padrão da prestação 

de serviços, expurgando destes os custos efetivos de energia elétrica e com produtos químicos, 

por caracterizarem-se em custos não controláveis, logo, risco da Concessionária. 

19. Análise da experiência nacional e internacional (Item 1.4.4 

do TR) 

19.1 O contexto tarifário nacional 

O modelo institucional ainda hoje dominante no setor de saneamento foi definido pelo Plano 

Nacional de Saneamento - PLANASA. Os Estados constituíram empresas públicas ou sociedades 

de economia mista (Companhias Estaduais de Saneamento Básico - CESBs), que passaram a 

prestar os serviços nos Municípios, mediante a celebração de contratos de concessão. Este 

modelo foi induzido pela União por meio dos critérios para destinação dos financiamentos do 

FGTS, alocados exclusivamente às empresas estaduais criadas.  

O modelo PLANASA procurava alcançar a auto-suficiência das CESBs via aplicação do princípio 

de retribuição dos serviços pelo custo e permitir a equidade social pela adoção do subsídio 

cruzado. 

O modelo tarifário atualmente usado pelas companhias de saneamento do País consiste em uma 

estrutura relativamente uniforme, a qual combina com o modelo da tarifa em duas partes com a 

precificação crescente em bloco. A primeira parte da tarifa corresponde a um valor fixo que 

embute uma franquia de até 10 m3 de água ao mês e busca recuperar os custos fixos das 

empresas. A segunda parte busca atender dois objetivos: a) servir como um esquema de incentivo 

à racionalização do consumo de água, na medida em que o aumento de consumo é 

acompanhado por correspondente aumento da tarifa da unidade de consumo; e b) funcionar como 

instrumento operacional do mencionado subsídio cruzado, previsto desde o PLANASA.  

Apesar da grande diversidade de estruturas tarifárias, algumas características comuns são 

observadas entre as companhias estaduais: a) as tarifas residenciais são estabelecidas em blocos 
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de consumo, cobrados com preços crescentes, no valor mínimo de 10 m3, para conta mensal, na 

maioria das empresas; b) para os usuários de menor poder aquisitivo existe uma tarifa subsidiada, 

de forma indireta, comumente denominada “social”; c) as tarifas comercial e industrial são 

estabelecidas em blocos cobradas a preços crescentes, com valores superiores às tarifas 

residenciais, mantendo-se a estrutura estabelecida na década de 1970; e d) para as tarifas de 

esgoto há uma grande diferenciação de critérios, mas predomina a utilização de um percentual 

fixo sobre a conta de água, de 100%, na maioria das vezes. 

19.2 Estrutura Tarifária das empresas de saneamento

Todas as empresas Concessionárias ou Prestadoras de Serviços de saneamento no Brasil, sem 

exceção, utilizam-se da tarifação diferenciada por configurar-se num instrumento capaz de 

produzir a racionalização do uso da água em todos os níveis de consumo e promover a 

universalização na prestação destes serviços, já que a prestação dos serviços de saneamento 

está diretamente ligada à disposição e à capacidade financeira das pessoas em pagar por eles. 

Nesta concepção, dá-se prioridade ao aproveitamento da água para fins de consumo humano e 

higiene, restringindo desperdícios com a elevação tarifária proporcionalmente ao incremento do 

consumo. 

Esta racionalização é fundamental para o setor de saneamento, uma vez que incorpora fatores 

impactantes, para o melhor aproveitamento dos recursos hídricos e compara a minimização da 

geração de efluentes. 

Para isto, são necessárias premissas que atendam às expectativas dos consumidores e sejam 

condizentes com a qualidade do serviço prestado, criando condições que aumentem a 

adimplência e envolvam os consumidores nas questões ambientais e sociais.  

A estrutura tarifária é utilizada para aplicação da tarifa de água e esgotos aos usuários do sistema 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em tese, o preço nela especificado 

corresponde aos serviços de produção e distribuição da água, coleta e tratamento dos esgotos. 

Além destes serviços são levados em consideração outros fatores tais como previsão para 

devedores, amortização de despesas, quantidade consumida, categorias (residencial, comercial, 
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industrial ou pública) e condição econômica do usuário, entre outros. A cobrança visa 

compatibilizar a viabilidade econômica da empresa com os aspectos sociais dos serviços de 

saneamento. 

Nota-se em algumas estruturas que o valor da tarifa de água praticado é progressivo, variando de 

acordo com o consumo. Cada casa ou apartamento é registrado como uma unidade consumidora 

(economia), e o valor por m3 para cada economia aumenta à medida que aumenta o consumo. 

A tarifa “progressiva” é um instrumento de política pública que vem fornecer tarifas módicas aos 

consumidores com menos renda, facilitando o acesso ao serviço para as diversas classes sociais, 

preservando os princípios da modicidade, qualidade, continuidade e eficiência, garantindo a 

cobertura dos custos de operação e capacidade de investimentos requeridos. 

Esta prática denominada tarifa progressiva é claramente um subsídio cruzado, em que os 

consumidores de maior renda, leia-se usuários de maior consumo, subsidiam os menos 

favorecidos, classificados como usuários de menor consumo. 

Assim como em todo o Brasil, no caso da Concessionária Prolagos, os consumidores são 

diferenciados em quatro classes de consumo, quais sejam: Domiciliar, Comercial, Industrial e 

Pública, que por sua vez são divididos em faixas de consumo. 

Em todas as classes, deve haver uma tarifa diferenciada em razão da quantidade consumida. A  

Prolagos não apresenta na sua estrutura tarifária atual a tarifa social, sendo sugestão da FGV a 

inserção desta para a categoria residencial em cada uma delas.  

Em geral, o volume mínimo faturado é de 10 m3. Assim, se a economia consome 7 m3 de água em 

um mês o volume cobrado na fatura será de 10 m3. O fato do valor da tarifa ser progressivo 

baseia-se no princípio da indução ao uso racional de água, com o objetivo de reprimir o consumo 

perdulário. Assim, quem consome mais, paga mais. 

A cobrança da tarifa varia conforme a categoria em que se enquadra a economia. Dentro da 

categoria residencial, eventualmente, pode-se ter a divisão da tarifa entre normal e social. 
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A tarifa social visa beneficiar a população de baixa renda com tarifas reduzidas. Em geral, os 

critérios para se beneficiar desta cobrança variam entre os seguintes requisitos:  

� Área da edificação; 

� Renda da família; e 

� Consumo de água. 

Os critérios para o enquadramento na categoria residencial com tarifa social costumam variar de 

companhia para companhia, vale lembrar ainda que nem todas as empresas oferecem este tipo 

de tarifa. 

19.2.1 Companhias Estaduais de Saneamento Básico 

Apresenta-se a seguir as estruturas tarifárias de algumas empresas estaduais atuantes no País, 

bem como de algumas concessionárias privadas. 

19.2.1.1 Águas e Esgotos do Piauí S/A - AGESPISA 

A tabela a seguir apresenta a estrutura tarifária da AGESPISA, vigente em 01 abril de 2009. 

Tabela 19.2.1.1.1 

AGESPISA - Estrutura tarifária 

Categorias

Faixa de 
Consumo 

(m³)
Faixa (R$) Esgoto 

(%)

Item 1 - Residencial Social Até 10 7,1 50

Até 10 16,6 50

11 a 25 (16,60 + 3,10/m³ Excedente a 10m³) 50

Acima de 25 63,10(+5,35/m³ Excedente a 25m³) 50

Até 10 34,25 80

11 a 25 34,25(+5,08/m³ Excedente a 10m³) 80

Acima de 25 110,45(+6,07/m³ Excedente a 25m³) 80

Item 4 - Pequeno Comércio Até 10 16,6 80

Item 2 - Residencial não Social

Item 3 - Comercial / Industrial / Pública

Fonte: Agespisa. 
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Na tabela acima verifica-se que a AGESPISA já tem implantado o benefício da tarifa social, bem 

como sua estrutura tarifária já se encontra na forma de cascata. Vale notar que a AGESPISA 

também pratica uma tarifa diferenciada para o pequeno comércio. 

19.2.1.2 Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte -

CAERN 

Tabela 19.2.1.2.1 

CAERN - Estrutura tarifária 
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    Fonte: CAERN 

Válida a partir de 28/07/09. De acordo com informações da CAERN, em todo o Estado do Rio 

Grande do Norte, cerca de 33 mil famílias têm direito ao benefício da Tarifa Social. A CAERN não 

pratica tarifa diferenciada para o pequeno comerciante.  
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19.2.1.3 Companhia de Água e Esgotos do Ceará - CAGECE 

Tabela 19.2.1.3.1 

CAGECE - Estrutura Tarifária 
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Fonte: Cagece 

A estrutura tarifária da CAGECE é válida a partir de 25/07/09. O modelo tarifário da CAGECE leva 

em consideração o custo dos serviços e uma parcela destinada aos investimentos. Este custo é 

representado pelas despesas de pessoal, energia elétrica, material de manutenção, produtos de 

tratamento, combustíveis, depreciação e uma parcela para fazer frente aos juros e amortizações 

de financiamentos realizados para implantação de sistemas de água e esgoto. A estrutura tarifária 

da CAGECE, após aprovada pela Diretoria da Companhia, é submetida à aprovação da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) e de Fortaleza 

(ARFOR).  

A CAGECE não somente pratica a Tarifa Social como também pratica tarifa diferenciada para o 

pequeno comércio.  
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19.2.1.4 Companhia de Água e Esgotos da Paraíba  - CAGEPA 

A CAGEPA não disponibilizou sua tabela de tarifas para a pesquisa porque apenas os clientes 

cadastrados têm acesso por meio de um código identificador na conta, mas informou as 

premissas utilizadas no programa tarifa social.  

O interessado em participar precisa comprovar que possui um perfil que se enquadre no 

programa. Ou seja, consumo de até 10 m³ de água, cadastramento no cartão Bolsa Família, do 

Governo Federal, ou Leite da Paraíba, do governo estadual; renda familiar de até um salário 

mínimo e consumo monofásico de energia elétrica de até 80 kW/mês. 

19.2.1.5 Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro - 

CEDAE 

A CEDAE apresenta duas estruturas tarifárias distintas. Para a estrutura tarifária A observa-se que 

as tarifa 1 e 3 são referentes à unidade predial atendida com cobrança de água e esgoto. A tarifa 

2 é referente à unidade predial atendida com cobrança de água e sem esgoto. O valor da conta 

tarifa social considera 1 (uma) economia e cobrança de 30 dias. Conforme informações da 

CEDAE, o valor da conta para unidade predial atendida com cobrança de água e esgoto é de  

R$ 15,78 e o valor da conta para unidade predial atendida com cobrança de água e sem esgoto é 

de R$ 7,89. 
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Tabela 19.2.1.5.1 

CEDAE - Estrutura Tarifária A - Vigente (agosto 2009) 
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Fonte: Cedae 

Para a estrutura tarifária B observa-se que as Tarifas 1 e 3 são referentes à unidade predial 

atendida com cobrança de água e esgoto. A Tarifa 2 refere-se à unidade predial atendida com 

cobrança de água e sem esgoto. Observa-se ainda que nesta estrutura a cobrança de esgoto é 

igual a cobrança de água. O valor da conta tarifa social, similarmente à estrutura Tarifária A, 

considera 1 (uma) economia e cobrança de 30 dias. Os valores, tanto para unidade predial 

atendida com cobrança de água e esgoto, como para unidade predial atendida com cobrança de 

água e sem esgoto, são os mesmos praticados na estrutura A, ou seja, R$ 15,78 e R$ 7,89, 

respectivamente. 
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Tabela 19.2.1.5.2 

CEDAE - Estrutura Tarifária B - Vigente (agosto 2009) 
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19.2.1.6 Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN 

Tabela 19.2.1.6.1 

CESAN - Estrutura Tarifária (em vigor a partir de 01/07/09) 
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Fonte: Cesan

Nota: 1m3=1.000 litros 

Faturamento Mínimo=10 m3 

Atualmente a CESAN tem uma conta mínima de R$ 9,10 (água e esgoto) para consumo de até 10 

m3 para os serviços de água e esgotos, enquanto o preço normal para os demais clientes do 

grupo padrão é R$ 29,20. Cerca de 92 mil pessoas são beneficiadas com tarifa social.  
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Os reajustes dos valores das tarifas visando à recomposição são realizados observando-se o 

intervalo mínimo de 12 meses e encontram-se regulamentados no “Capítulo XVI - Das Tarifas” do 

“Regulamento dos Serviços Públicos de Água e Esgotos” aprovado pelo Conselho de 

Administração da CESAN. 

Ao analisar sua estrutura tarifária, nota-se que a CESAN apresenta faixas de consumo bem 

definidas. A estrutura encontra-se subdividida em duas grandes áreas, Grande Vitória e Interior, 

apresentando tarifas diferenciadas para cada uma delas nas categorias residencial social e 

pequeno comércio.  
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19.2.1.7 Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA 

Tabela 19.2.1.7.1 

COMPESA - Estrutura Tarifária 
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Fonte: Compesa 

O Governo do Estado de Pernambuco, em parceria com a COMPESA, instituiu em novembro de 

2003 a tarifa social com o objetivo de assistir as famílias de baixa renda. O cliente enquadrado 

nos critérios e condições da tarifa social é beneficiado com um subsídio de mais de 60% sobre o 
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valor da tarifa mínima de água que é de R$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos), 

passando a pagar R$ 8,56 (oito reais e cinquenta e seis centavos) a partir da última atualização 

tarifária, 29 de setembro de 2008. 

Tem direito ao beneficio da tarifa social o cliente que seja morador de imóvel abastecido pela 

COMPESA, cadastrado na categoria residencial não medido ou medido que apresente nos últimos 

6 (seis) meses, para cada economia, consumo médio de água - de até 10 m³/mês (dez metros 

cúbicos mês) e consumo médio de energia elétrica - na categoria residencial monofásico - de até 

80 kWh/mês e que também se enquadre em um dos critérios abaixo estabelecidos: 

a) Seja beneficiário de Programa de Proteção Social do Governo Federal, como: Bolsa 

Família, Auxílio Gás, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, Benefício de 

Prestação Continuada (Amparo Assistencial ao Idoso e ao Deficiente) e Seguro 

Desemprego. 

O cliente beneficiado com o Seguro Desemprego deverá estar recebendo o valor de 

1(um) salário mínimo vigente, sendo o benefício da tarifa social concedido pelo período 

máximo de 4 (quatro) meses. 

b) Tenha renda familiar mensal comprovada de até 1 (um) salário mínimo vigente. 

c) Tenha renda familiar mensal declarada de até 1(um) salário mínimo vigente e seja 

morador de imóvel com área construída de até 60 m² (sessenta metros quadrados). 

Não se verifica a prática de tarifa especial para o pequeno comércio na COMPESA. 
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19.2.1.8 Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA 

Tabela 19.2.1.8.1 

COPASA - Estrutura Tarifária (vigência 02/03/2008) 
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A tarifa social praticada pela COPASA é constituída a partir das seguintes premissas: 

� Benefício concedido aos clientes com imóveis “exclusivamente” residenciais com 

consumo mensal menor ou igual a 15m3 (por economia) e que apresentem as 

seguintes características: 

� Uma economia com área construída menor ou igual a 44 m2; 

� Duas economias verticais, desde que a média das áreas construídas das 

economias seja menor ou igual a 44 m2; 

� Duas economias ou mais, com ocupação multifamiliar horizontal, desde que a 

média das áreas construídas das economias seja menor ou igual a 44 m2; e 

� Conjunto habitacionais de baixa renda, desde que a média das áreas construídas 

das economias seja menor ou igual a 44 m2. 

Para ser cadastrado neste sistema é necessário que o cliente solicite o benefício e que a 

COPASA confirme a categoria e metragem do imóvel mediante vistoria. 

Para os clientes residentes nas localidades com população inferior a 5.000 (cinco mil) habitantes, 

inseridas na área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas 

Gerais - IDENE, o enquadramento no benefício da “tarifa social” é aplicado para os imóveis com 

área construída menor ou igual a 60 m2, com características de baixa renda, entendendo-se como 

tal aqueles imóveis com piso em cimento liso ou inferior, sem laje ou com laje e sem telhado, e 

consumo de água igual ou inferior a 30 m³ por economia por mês, sendo que apenas os primeiros 

15 m³ terão descontos na tarifa de água e de esgoto, com periodicidade anual. 
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19.2.1.9 Companhia Catarinenses de Águas e Saneamento - CASAN 

Tabela 19.2.1.9.1 

CASAN - Estrutura Tarifária 
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Fonte: Casan 

A recomposição tarifária dos serviços da CASAN visando o reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato encontra-se regulamentada no “Capítulo II - Das Tarifas” do “Regulamento dos Serviços 

de Água e Esgotos Sanitários” da companhia. 

A tarifa social praticada pela CASAN, na denominada Categoria Residencial A, é aplicada a todos 

os clientes que, comprovadamente, possuem ou residem em imóvel de até 70 m² (setenta metros 

quadrados) de área construída para fins residenciais, tenham rendimento familiar igual ou inferior 

a 2 (dois) salários mínimos, não possuam veículo automotor e linha telefônica fixa. Para tal a 
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CASAN considera em sua estrutura quatro faixas diferenciadas. A tarifa social não se aplica aos 

clientes de prédios de condomínios residenciais e de residências destinadas para veraneio. 

A CASAN pratica ainda uma tarifa diferenciada para o micro e pequeno comércio, até 10 m3 o 

valor da tarifa é fixo, acima deste consumo o comerciante paga um valor de tarifa por m3

consumido.  

Na categoria “Residencial B” a CASAN pratica ainda uma tarifa especial denominada “sazonal” 

para as residências de veraneio. 
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19.2.1.10 SABESP 

Tabela 19.2.1.10.1 

SABESP - Estrutura Tarifária 
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A política de tarifas da SABESP é regida pelo Decreto Estadual nº 41.446, de 16 de dezembro de 

1996. Para a cobrança da tarifa, são levados em consideração diversos fatores como custos dos 

serviços, previsão para devedores e a amortização das despesas, condições ambientais e 

climáticas da região abastecida, quantidade consumida, categorias (indústrias ou residências) e 

condição econômica do usuário. A cobrança visa compatibilizar a viabilidade econômica da 

empresa com os aspectos sociais dos serviços de saneamento. 

O valor da tarifa da água é progressivo, variando de acordo com o consumo. Para cada casa ou 

apartamento de uso residencial há o registro de uma unidade consumidora, também chamada de 

economia e para o comércio, indústria e pública há o registro de uma ligação. O valor cobrado das 

unidades aumenta à medida que aumenta o consumo. 

O último reajuste tarifário aplicado foi de 4,43%, aprovado pela Deliberação ARSESP nº82, de 

11/08/09. A SABESP possui ao todo seis diferentes estruturas. Estas estão subdivididas da 

seguinte maneira: duas estruturas diferentes para a Diretoria Metropolitana e quatro para a 

Diretoria de Sistemas Regionais. A estrutura escolhida pela FGV para análise é a mais complexa, 

a da Diretoria Metropolitana, e está subdivida em oito classes de consumo. Nota-se que a 

SABESP pratica a tarifa social para duas diferentes classes de consumo, a Residencial Social e a 

Residencial Favelas. 

Os critérios de enquadramento são os mesmos para a categoria residencial/social e 

residencial/favelas, conforme demonstrado a seguir:

(i) Categoria Residencial Social: Terá direito a pagar a Tarifa Residencial Social, o cliente 

que, mediante avaliação pelas áreas comerciais da SABESP, realizada com base em 

instruções normativas da Companhia, atenda aos seguintes critérios:  

A1) Residência Unifamiliar: a) O cliente deverá ter: renda familiar de até 3 salários 

mínimos, ser morador de habitação sub-normal com área útil construída de 60 m² e ser 

consumidor monofásico de energia elétrica com consumo de até 170 kWh/mês; ou b) Estar 

desempregado, sendo que o último salário seja de no máximo 3 (três) salários mínimos, 

neste caso o tempo máximo será de 12 meses, não podendo ser renovado. 

A2) Habitação Coletiva: a) As habitações consideradas sociais, como cortiços e as 

verticalizadas, tais como Unidade Social Verticalizada resultante do processo de 

urbanização de favelas, deverão ser cadastradas na tarifa social.  
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19.2.2 Concessionárias Privadas 

19.2.2.1 Águas do Imperador S/A 

A Águas do Imperador pratica tarifas diferenciadas, similarmente à CEDAE a Concessionária 

dispõe de duas estruturas tarifárias distintas. Uma estrutura para clientes de água e esgoto e outra 

estrutura para clientes usuários apenas de água na categoria residencial e comercial. 

Tabela 19.2.2.1.1 

Águas do Imperador - Estrutura Tarifária (vigente desde 01/09) 

Fonte: Águas do Imperador 
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  Fonte: Águas do Imperador 

19.2.2.2  Águas de Guariroba S/A 

Tabela 19.2.2.2.1 

Águas de Guariroba -Estrutura Tarifária 

Estrutura 
Tarifária* Faixa de Consumo 

Tarifa de 
Água 

(R$/m³)

Tarifa de 
Esgoto 
(R$/m³) 

   Tarifa Social Até 20 m³ 0,89 0,62

0 a 10 m³ 1,97 1,38

11 a 15 m³ 2,51 1,76

16 a 20 m³ 2,56 1,79

21 a 25 m³ 2,82 1,97

26 a 30 m³ 3,48 2,44

31 a 50 m³ 4,17 2,92

Acima 50 m³ 4,59 3,21

0 a 10 m³ 2,7 1,89

Acima de 10 m³ 5,55 3,89

0 a 10 m³ 4,23 2,96

Acima de 10 m³ 8,14 5,7

0 a 20 m³ 2,46 1,73

Acima de 20 m ³ 10,21 7,15

   Residencial 

   Comercial 

   Industrial

   Poder Público 

Fonte: Águas de Guariroba 
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A estrutura tarifária da Águas de Guariroba foi aprovada pelo Decreto Municipal nº 10.614 de 09 

de outubro de 2008. 

Tem direito à tarifa social o usuário que: 

I - Possuir renda familiar não superior a 1 (um) salário mínimo, comprovada 

mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, Guia de 

Recolhimento para a Previdência Social ou outro documento equivalente; 

II - For proprietário de um único imóvel destinado exclusivamente à sua moradia e 

de sua família, desde que isento do pagamento do IPTU nos termos da Lei 

Municipal nº 2.786/90, com as alterações da Lei nº 2.950/93; 

III - For consumidor monofásico de energia elétrica, cujo consumo não ultrapasse 

100 kWh/mês; e 

IV - Não consumir mais do que 20 m3/mês de água. 

19.2.2.3  Águas de Itu S/A 

Tabela 19.2.2.3.1 

Águas de Itu - Estrutura Tarifária 
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Fonte: Águas de Itu 

As categorias das ligações da Águas de Itu estão definidas no Decreto Municipal nº 392/07, no 

“Item 10-Das Categorias”. 
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Enquadram-se na categoria Social os imóveis residenciais, unifamiliares, que atendam os 

preceitos do § 1º, do art, 2º da Lei Municipal nº 0008/01, que não possuam fonte alternativa de 

abastecimento e que não estejam inadimplentes com o serviço público de água e esgoto. 

19.2.2.4 Águas do Paraíba S/A 

Implantada em novembro de 1999, a concessionária Águas do Paraíba é a empresa responsável 

pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto no Município de Campos.  

A concessionária pratica a tarifa residencial social dentro dos seguintes parâmetros:  

� Água: redução de 50% da tarifa 

� Esgoto: desconto de 100% na tarifa para ligação nova. 

Tem direito ao benefício da tarifa social os clientes residenciais que consumirem até 10 mil litros 

mensais, comprovarem renda familiar de 1,5 salário mínimo e residirem em imóvel de até 40 m2. 

A empresa pratica tarifa diferenciada para o pequeno comércio, desde que este tenha consumo 

comprovado de até 5 mil litros mensais, com desconto automático na conta. 
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Tabela 19.2.2.4.1 

Águas do Paraíba - Estrutura Tarifária 

Categoria     Faixa de Consumo

m3 T R A R$ T R E R$

Residencial R.1 de  0 a 10 �!�� 9=�!��� �!�� 9=�!���

R.2 de 11 a 30 �!�� 9=�!��� �!�� 9=�!���
R.3 de 31 a 60 �!� 9=�!��� �!� 9=�!���

R.4   de 61 a 100 �!�� 9=�!��� �!�� 9=�!���
R.5 >100 �!�� 9=��!��� �!�� 9=��!���

Comercial C.1 de  0 a 10 �!�� 9=�!��� �!�� 9=�!���

C.2 de 11 a 30 �!�� 9=�!��� �!�� 9=�!���

C.3 de 31 a 60 �!�� 9=!��� �!�� 9=!���

C.4   de 61 a 100 �!�� 9=�!��� �!�� 9=�!���

C.5 >100 �!�� 9=��!��� �!�� 9=��!���

Industrial I.1 de  0 a 10 �!�� 9=�!��� �!�� 9=�!���

I.2 de 11 a 30 !�� 9=��!��� !�� 9=��!���

I.3 >30 �!�� 9=��!��� �!�� 9=��!���

Público P.1 de  0 a 10 �!�� 9=�!�� �!�� 9=�!��
P.2 de 11 a 30 �!�� 9=�!�� �!�� 9=�!��

P.3 de 31 a 60 �!�� 9=�!��� �!�� 9=�!���
P.4   de 61 a 100 �!�� 9=�!��� �!�� 9=�!���

P.5 >100 �!�� 9=�!��� �!�� 9=�!���

Tarifa Referencial 
de Água                               

Tarifa Referencial 
de Esgoto                               

Fonte: Águas do Paraíba 

19.2.2.5 Foz do Brasil (antiga Citágua) 

A Foz do Brasil é a concessionária de serviços públicos de Cachoeiro de Itamperim. Sua tabela de 

tarifas se encontra vigente desde 01/02/2009 e foi aprovada pela Portaria nº 007/09 AGERSA - 

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim, 

conforme previsto no contrato de concessão. 
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Tabela 19.2.2.5.1 

Foz do Brasil - Estrutura Tarifária 

  

DISTRITOS

SOMA SOMA

RESIDENCIAL ÁGUA COLETA/TRA. ÁGUA COLETA/TRA. A + E ÁGUA COLETA ÁGUA COLETA A+E

R$ 1,44 R$ 1,08 R$    14,40 R$  10,80 R$    25,20 R$  1,44 R$  0,72 R$    14,40 R$    7,20 R$   21,60

R$ 3,21 R$ 2,38 R$   32,10 R$ 23,80 R$    52,90 R$ 3,21 R$  1,61 R$   32,10 R$  16,05 R$    48,15

R$ 3,31 R$ 2,44 R$    33,10 R$ 24,40 R$    57,50 R$  3,31 R$    33,10 R$  16,55 R$    49,65

R$ 3,90 R$ 2,79 R$    39,00 R$ 27,90 R$    66,90 R$  3,90 R$  1,95 R$    39,00 R$  19,50 R$    58,50

R$ 3,90 R$ 2,79 R$  3,90 R$  1,95 R$          -  R$         -  

R$ 3,58 R$ 2,68 R$    35,80 R$ 26,80 R$   62,60 R$  3,58 R$  1,79 R$    35,80 R$  17,90 R$   53,70

R$ 4,49 R$ 3,35 R$   44,90 R$ 33,50 R$    76,40 R$  4,49 R$  2,25 R$    44,90 R$  22,45 R$   67,35

R$ 5,11 R$ 3,05 R$   51,10 R$ 30,50 R$   81,60 R$ 5,11 R$  2,56 R$   51,10 R$  25,55 R$   70,65

R$ 5,52 R$ 2,64 R$   55,20 R$ 26,40 R$   81,60 R$  5,52 R$  2,76 R$    55,20 R$  27,60 R$   88,80

R$ 5,52 R$ 2,64 R$  5,52 R$  2,39 R$          -  R$         -  

0 a 10

11 a 20 R$ 5,36 R$ 3,07 R$   53,60 R$ 30,70 R$   84,70 R$ 5,36 R$  2,47 R$   53,60 R$  24,70 R$    78,30

21 a 30 - - - - - - - - - -

R$ 6,14 R$ 2,54 R$ 6,14 R$  2,34

R$ 6,14 R$ 2,54 R$ 6,14 R$  2,34

R$ 3,42 R$ 2,53 R$    34,20 R$ 25,30 R$    59,50 R$  3,42 R$  1,58 R$    34,20 R$  15,80 R$   50,00

R$ 4,52 R$ 3,38 R$    45,20 R$ 33,80 R$    79,00 R$  4,52 R$  2,09 R$    45,20 R$  20,90 R$    66,10

R$ 5,03 R$ 3,78 R$   50,30 R$ 37,80 R$    88,10 R$ 5,03 R$  2,32 R$   50,30 R$  23,20 R$   73,50

R$ 5,38 R$ 3,43 R$   53,80 R$ 34,30 R$    88,10 R$ 5,38 R$  2,48 R$   53,80 R$  24,80 R$    78,60

R$ 5,85 R$ 2,96 R$  5,85 R$  2,69

R$ 3,28 R$ 3,74 

Categoria e 
Faixa

-

IND. HS 
(SELITA) - - - - - -

>40 - - - - -

-

02�.�7�0�E

0 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 40

�F<E0(�

>40 - -

(1���(0�E

31 a 40 - - -

-

0 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 40

>40 - - - -

11 a 20

21 a 30 R$ 1,66 

31 a 40

>40 - - -

VALOR M3 TOTAL VALOR M3 TOTAL

0 a 10

CACHOEIRO - SEDE

Fonte: Foz do Brasil 

19.2.2.6 Sanessol 

Constituída em janeiro de 2008, a Sanessol é a concessionária dos serviços públicos de 

saneamento básico do Município de Mirassol, no Estado de São Paulo.  
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A fórmula paramétrica, determinada em contrato, leva em consideração, principalmente os custos 

de mão de obra, energia elétrica, insumos químicos, materiais e a inflação.  

Tabela 19.2.2.6.1 

Sanessol - Estrutura Tarifária (em m3)
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Fonte: Sanessol 

Usufruem da tarifa social as famílias de baixa renda que preencherem os seguintes requisitos: 

a) Renda de até meio salário mínimo por pessoa, limitada a três salários mínimos a renda 

total da família. A comprovação é feita por meio de documentos como recibos de 

pagamento, carteiras profissionais, holerites e contracheques; 

b) Consumo de 220 kWh/mês de energia elétrica, monofásica, residencial, comprovado 

pela apresentação da conta de luz;  

c) Residência unifamiliar (uma economia/domicílio); 

d) O limite de consumo mensal de água será de 30 m³. Ao ultrapassar esse limite, o 

consumo total medido no mês será faturado na tarifa da categoria residencial padrão. 

Não existe uma tarifa específica para o pequeno comércio, mas, a casa ou apartamento de uso 

residencial que abrigue pequena atividade comercial ou industrial exercida por pessoa residente, é 

beneficiada com a tarifa de valor residencial normal. 
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19.2.2.7 Empresa de Saneamento da Palestina - ESAP 

Pertencente ao mesmo grupo da Sanessol, constituída em novembro de 2007, a Empresa de 

Saneamento de Palestina - ESAP é a concessionária dos serviços públicos de saneamento básico 

do Município de Palestina, no Estado de São Paulo. 

A Fórmula Paramétrica, determinada em contrato, leva em consideração, principalmente os custos 

de mão de obra, energia elétrica, insumos químicos, materiais e a inflação.  

Tabela 19.2.2.7.1 

ESAP - Estrutura Tarifária em m3
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Fonte: ESAP. 

Usufruem da tarifa social as famílias de baixa renda que preencherem os seguintes requisitos: 

a) Renda de até meio salário mínimo por pessoa, limitada a três salários mínimos no total 

da família. A comprovação é feita por meio de documentos como recibos de pagamento, 

carteiras profissionais, holerites e contracheques;

b) Consumo de 150 kWh/mês de energia elétrica, monofásica, residencial, comprovado 

pela apresentação da conta de luz; 

c) Residência unifamiliar (uma economia/domicílio); e 

d) Consumo de no máximo até 30 m3. 
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19.2.3 Análise das estruturas tarifárias dos prestadores de serviços 

pesquisados 

Nota-se que não existe uma estrutura tarifária única ou similar entre as Companhias pesquisadas, 

sejam elas estaduais ou privadas. Em geral, a primeira faixa de consumo é de 10 m3 e apenas 

três dos prestadores pesquisados apresentam a primeira faixa diferente de 10 m3. Para as faixas 

de consumo superiores observa-se que há pouca ou nenhuma semelhança entre a forma de 

cobrança de um prestador e outro. 

Tabela 19.2.3.1 

Faixas de Consumo para a Categoria Residencial  

das Concessionárias de Serviços de água 
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Fonte: Prestadores de Serviços consultados. 

Não é possível comparar o preço praticado entre as concessionárias através das tarifas por faixas 

de consumo, já que não há uma estrutura tarifária única ou semelhante na prestação dos serviços. 
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19.2.4 Análise do valor da tarifas dos prestadores de serviços 

pesquisados 

O gráfico a seguir demonstra o valor das tarifas cobradas para água, vigentes em dezembro de 

2008, por prestador de serviços, dentro do universo de prestadores analisados no presente 

trabalho. O valor da tarifa refere-se apenas à categoria residencial na faixa de consumo de 0 a 10 

m3.  

Para o caso de Prolagos, adotou-se a tarifa de Arraial do Cabo, que é relativa apenas ao serviço 

de abastecimento de água daquele Município. 

Gráfico 19.2.4.1 

Tarifas de água (R$) - dez 2008 das Concessionárias pesquisadas 
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Fonte: Prestadores de Serviços consultados 

Tendo em vista que a média do valor das tarifas praticadas no universo de prestadores de 

serviços analisados está em R$ 1,56, percebe-se que a tarifa da Prolagos encontra-se 24% 

acima da média.  
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19.3 Experiências Internacionais  

Com o objetivo de apresentar as experiências internacionais sobre a questão tarifária na área de 

saneamento, a FGV apresenta exemplos de empresas de alguns países europeus. 

Todos os anos a NUS Consulting realiza, por solicitação da Federação Profissional das Empresas 

de Água, estudos sobre os preços dos serviços de água e esgoto em países europeus, com o 

objetivo de acompanhar sua evolução.  

O estudo efetuado em 2008 contemplou os preços de água e esgoto faturados para a categoria 

residencial com consumo de 120 m3 anuais para as 5 maiores cidades de cada um dos 10 países 

europeus analisados.  

A média ponderada européia do preço de água e esgoto para um consumo de 120 m3/ano foi de 

cerca de 3,40 Euros para o ano de 2008. Como apresentado no gráfico abaixo, observa-se que a 

Dinamarca possui o preço mais elevado, enquanto a Itália apresenta o preço mais baixo. 

Gráfico 19.3.1 

Preços Médios de Água e Esgoto
consumo de 120 m3/ano

Dinamarca

Alemanha

Holanda

Reino Unido

Bélgica

França

Finlândia

Suécia

Espanha

Itália 0,84 € 

1,91 €

6,18 €

5,16 €

4,01 €

3,58 €

2,45 €

2,88 €

3,01 €

3,49 €

       Fonte: NUS Consulting 

Com relação às variações nos preços médios, observa-se que, no período compreendido entre 

julho de 2003 a janeiro de 2008, o país com maior elevação percentual foi a Espanha, com 

aumento de 9,1% ao ano, enquanto a Suécia teve aumento de somente 2,1%, como apresentado 
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no gráfico a seguir. Porém, a média ponderada européia é de 5,1% de aumento ao ano. Para esta 

análise, foi considerada a moeda de dezembro de 2003. 

  

Gráfico 19.3.2 

Variação Anual dos Preços Médios
 de Água e Esgoto

Jul/03 a Jan/08

 Espanha

 Bélgica

 Dinamarca

 Reino Unido

 Itália

 Holanda

 França

 Alemanha

 Finlândia

 Suécia 2,1%

2,7%

3,3%

3,6%

4,0%

4,9%

6,1%

7,2%

7,7%

9,1%

Fonte: NUS Consulting 

19.3.1  A Experiência Francesa 

Se na França o preço médio de água é cerca de 3 euros/metro3, ou seja, 11% inferior à média 

européia, segundo o Bureau de Informações e Previsões Econômicas (BIPE), nas grandes 

cidades francesas o preço médio dos serviços de água e esgoto cai para 2,92 euros/metro3 (valor 

em 2007).  

A composição da tarifa compreende duas partes distintas: uma parte fixa, de impostos e encargos 

impostos pelo Estado, e outra variável, esta determinada pelos municípios. A segunda parte 

corresponde ao financiamento dos equipamentos e serviços necessários à captação, tratamento e 

distribuição de água potável, bem como à coleta e tratamento de esgoto. A proporção na 

composição dos preços é efetuada da seguinte forma:
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� Produção de água  46% 

� Tratamento do esgoto 37% 

� Impostos e encargos 17% 

Não existe um preço único, porque depende de um serviço local. Os principais critérios para a 

variação de preços entre as cidades são a abundância dos recursos, sua qualidade e facilidade de 

acesso.Também o custo de amortização dos equipamentos, bem como a densidade da população 

servida, contribuem para tal diferença de preços entre as cidades. 

A captação da água pode localizar-se perto das cidades, porém, pode estar longe ou profunda, 

encarecendo o processo. De uma cidade para outra, tanto o roteamento quanto o tratamento de 

esgoto não têm o mesmo trabalho nem utilizam os mesmos materiais. Da mesma forma, o 

tratamento para a água tornar-se potável também difere de uma localidade para outra. Por estas 

razões, cada município fixa o preço da água em função de sua situação.  

Os custos do serviço, que pode tanto ser público ou privado, são ligados aos investimentos 

necessários para o bom funcionamento do sistema, tanto no curto, quanto no longo prazo. Os 

investimentos geralmente são feitos pelos municípios, porém podem também ser executados 

pelas concessionárias. De qualquer modo, em ambos os casos, repercutem nas faturas dos 

consumidores.  

Com o objetivo de dar transparência aos procedimentos tarifários e aprimorar as informações aos 

consumidores, na França, os gestores de serviço de água e esgoto de municípios com mais de 

3.500 habitantes são obrigados a publicar um relatório anual sobre os preços e a qualidade dos 

serviços, o qual deve estar à disposição da população. 

Esses relatórios integram uma relação de indicadores obrigatórios, definidos por um decreto de 

maio de 2007, e, tal obrigação, deve contribuir não somente para uma homogeneização da 

informação destinada ao público, como também para assegurar um melhor monitoramento dos 

custos e do desempenho dos serviços. 
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19.3.2  A Experiência Inglesa 

A cada 5 (cinco) anos todas as empresas de água do Reino Unido enviam seus planos de negócio 

ao órgão regulador econômico, Ofwat (Autoridade Regulatória dos Serviços de Água), 

descrevendo seus investimentos prioritários a serem executados, bem como seus respectivos 

custos. 

Baseando-se nesses planos de negócio, a autoridade reguladora determina os limites de preços 

anuais para os próximos 5 (cinco) anos, garantindo aos consumidores que o valor de suas contas 

irá refletir somente o retorno que uma empresa eficiente necessita para financiar seus 

investimentos prioritários no período.  

Isso significa que os aumentos de preços são previsíveis a cada ano, pois no final de 2009, a 

Ofwat irá determinar os limites de preço para o próximo quinquênio, que irão vigorar a partir de 

abril de 2010. 

A Thames Water, que é a maior empresa de água e esgoto do Reino Unido, atende a 8,5 milhões 

de consumidores de água em Londres e na região do vale do Rio Tamisa, tratando o esgoto de 

uma área com 13,6 milhões de consumidores.  

A empresa vem fazendo extensivas pesquisas junto aos consumidores com o objetivo primordial 

de entender quais os serviços que eles necessitam e sobre o preço que eles entendem ser o justo 

a pagar. Com os resultados das pesquisas já efetuadas, nas quais os consumidores apresentaram 

suas prioridades, a empresa pôde planejar quais seriam os investimentos essenciais para seu 

planejamento futuro.  

A empresa também efetuou um estudo independente no início 2009 para saber se os 

consumidores estão dispostos para pagar mais por melhorias essenciais, principalmente neste 

período de crise econômica mundial. Uma constatação interessante foi a de que os consumidores 

estão dispostos e preparados para pagar um pouco mais não só por melhorias essenciais, como 

também pela manutenção do nível dos serviços nos próximos 5 (cinco) anos. 
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19.3.3 A Experiência Italiana 

Na Itália, a FGV pesquisou a empresa Acque Veronesi, que é uma empresa de capital 

inteiramente público, atendendo a 70 (setenta) municípios dos 77 (setenta e sete) existentes na 

província de Verona, situada no norte da Itália.  

A Acque Veronesi aplica a tarifa hídrica, composta por fornecimento de água e esgoto, bem como 

seu tratamento. Além disso, a tarifa é composta por uma cota fixa (por ano) e uma cota variável, 

de acordo com o consumo por m3. A tarifa é aprovada pela autoridade competente responsável 

pela província. 

Atualmente, a estrutura tarifária contempla tarifas diferenciadas para cada município, porém a 

autoridade reguladora tem um plano de unificação tarifária, que tem como objetivo harmonizar 

gradualmente as tarifas, na modulação de bandas, até atingir um único plano tarifário para todos 

os municípios sob a responsabilidade da empresa. 

A última variação tarifária, aplicada em janeiro de 2009, que contemplou todos os clientes da 

companhia, já está inserida no plano, a ser concluído em 2012.    

19.3.4  A Experiência Espanhola 

Na análise espanhola, a FGV estudou a empresa Aigues de Barcelona, fornecedora de água para 

uma população de 2,81 milhões de habitantes, não somente em Barcelona, como para mais 22 

(vinte e dois) municípios da região metropolitana de Barcelona.     

Os usuários da Aigues de Barcelona podem escolher entre 2 sistemas tarifários: um sistema com 

3 faixas e o outro com 2 faixas. Tais faixas servem para faturar os clientes em função de seus 

hábitos e ritmos de consumo. Como a tarifa é crescente, promove-se um consumo racional de 

água. 
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Tarifas de Uso Residencial 

No caso de uso residencial, os consumidores podem escolher entre um sistema tarifário de 2 ou 3 

faixas de acordo com os hábitos de consumo. 

As tarifas são compostas por uma cota de serviço e faixas de consumo. A cota de serviço garante 

a disponibilidade imediata e acesso permanente ao serviço de água, possuindo um valor fixo 

calculado segundo o tipo de residência.  

� Sistema tarifário de 3 faixas 

É o sistema tarifário que se ajusta a uma maior diversidade de situações e hábitos.  

O sistema tarifário com 3 faixas de consumo tem maior flexibilidade para ajustar-se a 

uma grande diversidade de situações e oscilações de consumo. 

� Faixa 1 - inclui os primeiros 6 m3/mês; 

� Faixa 2 - de 7 a 12 m3/mês; e  

� Faixa 3 - mais de 12 m3/mês 

� Sistema tarifário de 2 faixas 

É o sistema tarifário especialmente indicado para residências com consumo equivalente a 

3 pessoas e com hábitos muito regulares e normais. Também é recomendado para 

residências com mais de 4 pessoas em regime de bonificações especial. 

� Faixa 1 - inclui os primeiros 12 m3/mês; e 

� Faixa 2 - mais de 12 m3/mês. 

Tarifas de Uso Comercial e Industrial 

Já para o fornecimento para uso comercial e industrial, a empresa também dispõe de faixas de 

consumo de tarifa crescente, com o mesmo objetivo de fomentar um consumo racional de água, 

distribuídas da seguinte forma: 

� Faixa 1 - inclui os primeiros 12 m3/mês; e 

� Faixa 2 - mais de 12 m3/mês. 
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20. Criação de tarifa social, tanto para o cenário da cobrança 

da tarifa direta quanto de cobrança da tarifa em cascata 

(Item 1.4.17 do TR) 

20.1 Tarifa Social 

A tarifa social é um mecanismo que cria condições para que a população de baixa renda se 

beneficie do saneamento básico, pagando por isso um valor menor do que o valor da tarifa média 

praticada.  

É comum em vários estados e municípios brasileiros a existência de uma categoria social para 

usuários residencial, seja ela criada no âmbito dos próprios prestadores de serviços, seja por 

disposição legal. 

Em vários casos os critérios de inclusão dos usuários na categoria residencial social são 

determinados pelos prestadores de serviços. Inegavelmente o processo de definição destes 

critérios é bem complexo, pois não é suficiente a avaliação da renda de uma família, devendo 

considerar fatores como número de membros da família, volume de água a ser subsidiado, de 

forma a não incentivar o desperdício, entre outros fatores.  

A política tarifária deve estabelecer mecanismos de compensação que permitam universalizar o 

acesso aos serviços de saneamento básico. 

20.1.1 Análise da questão da Tarifa Social no universo de prestadores 

de serviços pesquisados 

Os prestadores que oferecem o benefício da tarifa social apresentam também faixas de consumo 

distintas quando comparadas umas as outras. A tabela a seguir mostra a relação dos prestadores 

de serviços que apresentam a tarifa social e as faixas de consumo para cobrança desta categoria. 



273 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Tabela 20.1.1.1 
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Fonte: Prestadores de Serviços consultados

Os preços praticados na tarifa social variam conforme cada prestador de serviço. Vale ressaltar 

que alguns prestadores apresentam preços reduzidos para faixas de consumo mais elevadas. 

A iniciativa de se cobrar tarifas reduzidas para a população de baixa renda é uma alternativa 

importante para a universalização dos serviços, pois somente assim essa população poderá ter 

condições de pagamento dos serviços de saneamento. 

20.1.2 Tarifa Social na Prolagos 

A FGV considera que uma das principais maneiras de diminuir a exclusão social é permitir 

condições decentes de bem estar ao público carente, evitando o corte do fornecimento de 

serviços essenciais como o saneamento básico, através da manutenção de um consumo mínimo 

com tarifa diferenciada para consumidores de baixa renda. 

A Prolagos não apresenta na sua estrutura tarifária atual a tarifa social, sendo sugestão da FGV a 

inserção desta para a categoria residencial.  
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Os municípios atendidos pela Prolagos apresentam várias áreas que cresceram 

desordenadamente, assumindo um padrão urbano com estrutura de suporte mínima. Esta 

situação resultou basicamente da migração de famílias de baixa renda, que, buscando 

oportunidades de emprego, se estabeleceram em bairros periféricos. 

A significativa existência destas áreas que demandam uma condição especial justifica a 

necessidade da implantação de uma tarifa social na região servida pela Prolagos, de maneira a 

atender os consumidores de baixa renda, nos propósitos da modicidade tarifária e da 

universalização dos serviços. 

O aludido preço praticado na primeira faixa residencial, ofertado a todos os usuários 

indiscriminadamente, visa atender a uma finalidade social provendo a população de quantidades 

suficientes ao atendimento de suas necessidades básicas humanas, a um preço módico, abaixo 

do custo. 

Com a mesma finalidade de garantir a universalização do acesso aos serviços e eficiência na 

prestação dos serviços, a FGV, nos cenários tarifários apresentados a seguir, contemplará 

também a criação de uma nova faixa de consumo na categoria comercial, com o consumo mínimo 

de 10 m³ e não mais de 20 m³ como se encontra a estrutura tarifária atual, de maneira a proteger 

os pequenos consumidores. 

Outro fator relevante para este estudo está relacionado à prática da Prolagos em reduzir em 50% 

as contas dos usuários com pequeno comércio. 

A FGV observou que há vários pequenos comércios localizados nos municípios atendidos pela 

Prolagos. Alguns não possuem nem banheiros ou demais ambientes que proporcionem um 

consumo superior a 5 m³, e, mesmo nestas condições, pagam o referente ao consumo mínimo de 

20 m³. 

A sugestão da FGV para criação desta nova faixa de consumo, de 0 a 10 m³, na categoria 

comercial justifica-se ao observar o Histograma de Consumo fornecido pela Prolagos, no qual 

pode-se verificar que o consumo médio, na faixa de 0 a 20 m³, ultrapassou 10 m³ somente em um 

mês (maio de 2008) no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2008, conforme demonstrado 

nas tabelas apresentadas a seguir: 
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Quadro 20.1.2.1 

Prolagos - categoria comercial de 0 a 20 m3/2003

Mês 

Categoria / Faixa de 

Consumo (m3) 

Qtd de 

Ligações 

Qtd de 

Economias

Valor Água 

Faturado 

(R$) 

Valor Água 

Recebido 

(R$) 

Consumo 

Medido (m3) 

Consumo 

Faturado 

(m3) 

Consumo 

Médio 

(m3/mês) 

Ano - 2003

jan/03 COMERCIAL 0->20 1.825 3.180 169.354,86 112.560,92 21.186,30 60.878,40 6,66 

fev/03 COMERCIAL 0->20 1.856 3.244 171.711,33 115.519,07 21.317,40 61.685,80 6,57 

mar/03 COMERCIAL 0->20 1.824 3.268 172.636,37 115.365,53 21.194,10 62.004,70 6,49 

abr/03 COMERCIAL 0->20 1.872 3.441 182.821,53 125.831,37 23.015,70 65.575,00 6,69 

mai/03 COMERCIAL 0->20 1.816 3.258 172.874,74 116.811,26 22.576,10 62.004,20 6,93 

jun/03 COMERCIAL 0->20 1.897 3.484 184.885,06 126.284,23 23.063,80 66.292,90 6,62 

jul/03 COMERCIAL 0->20 1.919 3.512 185.515,08 127.189,57 22.683,50 66.219,30 6,46 

ago/03 COMERCIAL 0->20 1.874 3.326 174.577,47 120.819,49 22.125,20 63.143,70 6,65 

set/03 COMERCIAL 0->20 1.864 3.376 176.450,25 125.187,89 22.241,60 63.395,00 6,59 

out/03 COMERCIAL 0->20 1.826 3.348 173.824,36 124.170,22 22.258,40 62.417,10 6,65 

nov/03 COMERCIAL 0->20 1.799 3.241 166.416,29 121.195,22 23.360,60 59.879,20 7,21 

dez/03 COMERCIAL 0->20 1.722 3.115 184.944,90 140.613,14 22.332,70 57.806,80 7,17 

Fonte: Histograma de Consumo da Prolagos

Quadro 20.1.2.2 

Prolagos - categoria comercial de 0 a 20 m3/2004

Mês 

Categoria / Faixa de 

Consumo (m3) 

Qtd de 

Ligações 

Qtd de 

Economias

Valor Água 

Faturado 

(R$) 

Valor Água 

Recebido 

(R$) 

Consumo 

Medido (m3) 

Consumo 

Faturado 

(m3) 

Consumo 

Médio 

(m3/mês) 

Ano - 2004

jan/04 COMERCIAL 0->20 1.552 2.826 177.606,79 132.991,16 20.952,50 52.169,80 7,41 

fev/04 COMERCIAL 0->20 1.597 2.811 176.687,66 132.785,64 21.196,50 51.848,00 7,54 

mar/04 COMERCIAL 0->20 1.488 2.715 167.616,01 130.050,42 21.350,00 49.311,30 7,86 

abr/04 COMERCIAL 0->20 1.506 2.816 172.333,43 141.764,38 20.572,90 50.783,30 7,31 

mai/04 COMERCIAL 0->20 1.420 2.640 161.978,17 134.174,50 20.305,40 47.888,10 7,69 

jun/04 COMERCIAL 0->20 1.423 2.735 171.513,87 146.070,25 19.559,20 50.271,10 7,15 

jul/04 COMERCIAL 0->20 1.386 2.632 165.714,39 140.654,20 19.020,30 48.974,40 7,23 

ago/04 COMERCIAL 0->20 1.486 2.788 173.102,62 146.437,55 21.290,19 50.882,79 7,64 

set/04 COMERCIAL 0->20 1.357 2.633 166.328,60 144.438,90 20.213,70 48.780,60 7,68 

out/04 COMERCIAL 0->20 1.353 2.534 160.488,45 140.001,91 21.308,90 47.401,20 8,41 

nov/04 COMERCIAL 0->20 1.350 2.537 161.635,51 140.335,31 20.617,40 47.750,70 8,13 

dez/04 COMERCIAL 0->20 1.348 2.558 216.099,58 187.940,58 21.096,00 48.078,60 8,25 

Fonte: Histograma de Consumo da Prolagos



276 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Quadro 20.1.2.3 

Prolagos - categoria comercial de 0 a 20 m3/2005

Mês 

Categoria / Faixa de 

Consumo (m3) 

Qtd de 

Ligações 

Qtd de 

Economias

Valor Água 

Faturado 

(R$) 

Valor Água 

Recebido 

(R$) 

Consumo 

Medido (m3) 

Consumo 

Faturado 

(m3) 

Consumo 

Médio 

(m3/mês) 

Ano - 2005

jan/05 COMERCIAL 0->20 1.334 2.595 210.955,71 183.909,12 21.554,90 46.736,80 8,31 

fev/05 COMERCIAL 0->20 1.313 2.553 205.679,16 177.757,02 20.208,30 45.392,80 7,92 

mar/05 COMERCIAL 0->20 1.312 2.583 212.359,98 185.113,93 20.922,10 46.875,70 8,10 

abr/05 COMERCIAL 0->20 1.338 2.524 211.380,71 185.372,28 20.808,10 46.986,20 8,24 

mai/05 COMERCIAL 0->20 1.396 2.759 234.042,77 205.294,14 22.178,00 51.983,20 8,04 

jun/05 COMERCIAL 0->20 1.387 2.741 232.185,88 205.499,36 21.068,00 51.612,20 7,69 

jul/05 COMERCIAL 0->20 1.400 2.798 239.938,37 213.725,75 23.782,60 53.175,10 8,50 

ago/05 COMERCIAL 0->20 1.394 2.790 240.053,75 213.052,86 23.250,00 53.113,50 8,33 

set/05 COMERCIAL 0->20 1.383 2.799 238.137,82 211.135,08 23.762,90 52.763,40 8,49 

out/05 COMERCIAL 0->20 1.414 2.804 241.931,85 213.739,83 23.502,00 53.599,60 8,38 

nov/05 COMERCIAL 0->20 1.397 2.727 231.847,52 205.235,84 23.315,80 51.340,00 8,55 

dez/05 COMERCIAL 0->20 1.372 2.692 228.861,07 204.643,54 22.876,30 50.383,80 8,50 

Fonte: Histograma de Consumo da Prolagos

Quadro 20.1.2.4 

Prolagos - categoria comercial de 0 a 20 m3/2006

Mês 

Categoria / Faixa de 

Consumo (m3) 

Qtd de 

Ligações 

Qtd de 

Economias

Valor Água 

Faturado 

(R$) 

Valor Água 

Recebido 

(R$) 

Consumo 

Medido (m3) 

Consumo 

Faturado 

(m3) 

Consumo 

Médio 

(m3/mês) 

Ano - 2006

jan/06 COMERCIAL 0->20 1.352 2.582 226.606,88 201.939,05 21.130,20 48.548,60 8,18 

fev/06 COMERCIAL 0->20 1.286 2.492 212.467,46 187.291,42 20.447,20 45.352,80 8,21 

mar/06 COMERCIAL 0->20 1.326 2.641 229.820,75 205.628,02 22.471,80 49.095,50 8,51 

abr/06 COMERCIAL 0->20 1.392 2.730 239.539,03 215.418,06 22.895,80 51.461,10 8,39 

mai/06 COMERCIAL 0->20 1.373 2.642 233.165,67 209.714,27 23.000,10 50.056,80 8,71 

jun/06 COMERCIAL 0->20 1.435 2.948 259.421,48 235.418,05 23.681,90 55.613,00 8,03 

jul/06 COMERCIAL 0->20 1.438 2.917 256.735,11 231.689,13 22.970,80 55.107,20 7,87 

ago/06 COMERCIAL 0->20 1.415 2.856 251.551,29 228.706,25 24.703,90 53.998,60 8,65 

set/06 COMERCIAL 0->20 1.411 2.870 254.051,69 231.635,24 24.216,30 54.544,40 8,44 

out/06 COMERCIAL 0->20 1.412 2.812 249.429,31 227.834,34 23.778,20 53.617,50 8,46 

nov/06 COMERCIAL 0->20 1.362 2.701 240.467,91 217.744,05 23.912,20 51.677,70 8,85 

dez/06 COMERCIAL 0->20 1.404 2.776 247.103,82 222.774,94 22.327,90 52.966,90 8,04 

Fonte: Histograma de Consumo da Prolagos
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Quadro 20.1.2.5 

Prolagos - categoria comercial de 0 a 20 m3/2007

Mês 

Categoria / Faixa de 

Consumo (m3) 

Qtd de 

Ligações 

Qtd de 

Economias

Valor Água 

Faturado 

(R$) 

Valor Água 

Recebido 

(R$) 

Consumo 

Medido (m3) 

Consumo 

Faturado 

(m3) 

Consumo 

Médio 

(m3/mês) 

Ano - 2007

jan/07 COMERCIAL 0->20 1.320 2.586 235.908,22 213.390,56 21.335,30 49.150,10 8,25 

fev/07 COMERCIAL 0->20 1.344 2.649 242.772,65 218.641,58 23.192,50 50.639,20 8,76 

mar/07 COMERCIAL 0->20 1.351 2.654 243.073,91 219.040,89 21.753,40 50.640,50 8,20 

abr/07 COMERCIAL 0->20 1.398 2.759 253.700,28 220.343,63 22.463,60 52.838,80 8,14 

mai/07 COMERCIAL 0->20 1.444 2.915 307.040,03 266.302,16 22.287,00 55.826,80 7,65 

jun/07 COMERCIAL 0->20 1.470 2.948 309.306,08 269.870,60 21.948,20 56.371,80 7,45 

jul/07 COMERCIAL 0->20 1.429 2.916 306.590,39 270.117,33 22.803,50 55.822,30 7,82 

ago/07 COMERCIAL 0->20 1.461 2.873 341.525,16 298.767,62 23.169,00 55.351,40 8,06 

set/07 COMERCIAL 0->20 1.495 2.954 348.776,38 305.023,82 23.280,20 56.638,80 7,88 

out/07 COMERCIAL 0->20 1.491 2.947 350.228,52 305.364,00 24.428,00 56.788,90 8,29 

nov/07 COMERCIAL 0->20 1.480 2.896 358.167,76 312.108,80 24.280,80 55.685,30 8,38 

dez/07 COMERCIAL 0->20 1.463 2.975 388.190,17 340.109,72 24.787,70 57.316,60 8,33 

Fonte: Histograma de Consumo da Prolagos

Quadro 20.1.2.6 

Prolagos - categoria comercial de 0 a 20 m3/2008

Mês 

Categoria / Faixa de 

Consumo (m3) 

Qtd de 

Ligações 

Qtd de 

Economias

Valor Água 

Faturado 

(R$) 

Valor Água 

Recebido 

(R$) 

Consumo 

Medido (m3) 

Consumo 

Faturado 

(m3) 

Consumo 

Médio 

(m3/mês) 

Ano - 2008

jan/08 COMERCIAL 0->20 1.389 2.724 357.266,30 308.575,30 24.107,30 52.549,20 8,85 

fev/08 COMERCIAL 0->20 1.403 2.644 341.967,21 292.542,81 22.949,60 50.177,70 8,68 

mar/08 COMERCIAL 0->20 1.496 2.944 379.940,34 327.197,34 24.706,60 55.897,80 8,39 

abr/08 COMERCIAL 0->20 1.525 2.996 386.434,91 331.732,41 25.691,30 56.829,20 8,58 

mai/08 COMERCIAL 0->20 1.560 3.179 407.034,40 348.572,14 35.829,00 59.907,00 11,27 

jun/08 COMERCIAL 0->20 1.622 3.253 411.551,26 354.038,00 24.298,50 60.627,60 7,47 

jul/08 COMERCIAL 0->20 1.640 3.325 467.088,13 404.608,61 23.567,60 61.362,90 7,09 

ago/08 COMERCIAL 0->20 1.579 3.123 437.898,78 378.240,53 26.948,20 57.484,70 8,63 

set/08 COMERCIAL 0->20 1.600 3.175 441.989,88 385.242,95 29.340,40 58.063,30 9,24 

out/08 COMERCIAL 0->20 1.602 3.191 443.218,26 374.084,42 31.255,50 58.261,30 9,79 

nov/08 COMERCIAL 0->20 1.608 3.181 440.131,68 375.013,28 14.496,70 57.814,80 4,56 

dez/08 COMERCIAL 0->20 1.484 3.078 474.003,26 407.103,20 24.876,40 56.708,70 8,08 

Fonte: Histograma de Consumo da Prolagos
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No item 21 a FGV apresenta os cenários tarifários como sugestão para a criação da tarifa social e 

a nova faixa de consumo de 0 a 10 m3 para a categoria comercial, bem como uma proposta para 

sua aplicação em cascata. 

20.2 Atual estrutura tarifária da Prolagos 

A tabela tarifária da Prolagos abrange os Municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da 

Aldeia, Iguaba Grande e Armação dos Búzios. A tabela a seguir é válida a partir de janeiro de 

2009. 

Quadro 20.2.1 

Estrutura Tarifária - 2009 
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21. Estudo considerando a mudança da cobrança da tarifa, da 

forma direta para a forma em cascata e apresentação de 

cenários tarifários (Itens 1.2, 1.4.16 e 1.4.17 do TR) 

21.1 Introdução 

Dada a complexidade do setor de saneamento, identifica-se a necessidade da criação de 

mecanismos e regulações para definir, entre outros elementos, a formação da tarifa do serviço 

prestado, de modo a compatibilizar a viabilidade econômica das empresas com os aspectos 

sociais do serviço de saneamento. 

No caso da Concessionária Prolagos, a mudança da cobrança de tarifa da forma direta, hoje a 

utilizada, para a forma em cascata, necessita de uma reorganização da estrutura tarifária, 

tornando-a mais adequada frente aos perfis de consumo existentes e projetados. 

A aplicação da tarifa em cascata garante a transição suave entre faixas distintas de consumo. Tal 

medida, inclusive, alinha a tarifa da Concessionária com as demais empresas prestadoras de 

serviços públicos (água e eletricidade). 

O estudo tarifário desenvolvido pela FGV está fundamentado nos seguintes princípios: 

a) Inclusão da tarifa social para a categoria residencial; 

b) Inclusão da tarifa mínima de 10 m3/mês para a categoria comercial; 

c) Reestruturação tarifária para a manutenção do faturamento com as implantações da tarifa 

social e da tarifa mínima de 10 m3/mês para a categoria comercial; e 

d) Modelagem para cobrança em cascata considerando os três condicionantes mencionados 

acima. 

A base dos estudos resulta no histograma gerado pelas médias dos consumos medidos e 

faturados observados no ano de 2008, absorvendo assim as alterações sazonais que ocorrem no 

intervalo de um ano e tendo como referência o período mais recente de informações, 

incorporando os padrões de consumo mais atualizados possíveis. 
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O histograma assim gerado foi denominado de histograma base ou unitário, construído 

inicialmente com as tarifas praticadas em dezembro de 2008. Todos os ensaios de reestruturação 

tarifária, aplicação e cálculos tarifários, incluindo o modelo em cascata, estão referenciados a este 

histograma e geram o mesmo faturamento, visto que devem necessariamente manter o equilíbrio 

das receitas originárias da estrutura tarifária atual. 

Assim, partindo da premissa de que a nova estrutura deve manter o mesmo faturamento, qualquer 

alteração nas faixas de consumo ou inclusão de outras, como a tarifa social, deve ser 

compensada pelas outras faixas. Nas simulações das alterações da tarifa direta, utilizou-se um 

coeficiente k aplicado em todas as faixas para recompor o faturamento requerido. 

Nas simulações da tarifa em cascata procurou-se enquadrar o faturamento próximo das faixas 

originais para evitar um distanciamento do atual padrão. 

O histograma unitário também serviu de referência para as projeções de receitas da concessão. 

Neste caso as receitas futuras são calculadas na direta proporção do crescimento dos usuários e 

ao valor das tarifas praticadas, relacionados aos padrões de consumo do histograma-base (ou 

unitário). 

21.1.1 A atual estrutura tarifária 

A estrutura tarifária atual empregada pela Prolagos é utilizada para aplicação da tarifa de água e 

esgotos aos usuários do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em tese, o 

preço nela especificado corresponde aos serviços de produção e distribuição da água, coleta e 

disposição dos esgotos. Além destes serviços, seriam levados em consideração diversos fatores, 

como previsão para devedores e amortização das despesas, quantidade consumida, categorias 

(residencial, comercial, industrial ou pública) e condição econômica do usuário.  
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21.1.2 Tarifa em cascata  

Quando o valor da tarifa da água é progressivo, varia de acordo com o consumo. Cada unidade 

(residencial, comercial, industrial ou pública) é registrada como uma unidade consumidora 

(economia), e o valor por m3 para cada economia aumenta à medida que aumenta o consumo. 

O fato do valor da tarifa ser progressivo baseia-se no princípio da indução ao uso racional de 

água, com o objetivo de reprimir o consumo perdulário. Assim, quem consome mais, paga mais. A 

cobrança da tarifa também varia conforme a categoria em que se enquadra a economia, 

eventualmente podem existir subgrupos em cada categoria.  

O valor progressivo da tarifa determina o cálculo da conta de água e esgoto, podendo ser 

realizado através de um cálculo em cascata, em que o volume em cada faixa de consumo é 

cobrado segundo uma tarifa correspondente àquela faixa.  

Dessa forma, para calcular a conta de uma economia com base na tarifa em cascata, deve-se 

proceder da seguinte forma: 

� Distribuir o volume faturado nas faixas de consumo da estrutura tarifária da companhia; 

� Multiplicar o resultado da distribuição dos volumes pelo valor da tarifa correspondente 

de cada faixa; e 

� Somar os resultados obtidos para chegar ao valor da conta de água da economia. 

21.2 Cenários tarifários elaborados para a Concessionária Prolagos 

Para criação de possíveis cenários tarifários que contemplem a inclusão das novas faixas de 

consumo propostas, que seriam a tarifa social na categoria residencial, com consumo de 0 a 10 

m³ e tarifa para consumos de 0 a 10 m³ na categoria comercial, além da prática da tarifa em 

cascata foi proposto um histograma unitário, que será apresentado ao final deste item. 

O histograma unitário foi elaborado considerando a média do número de ligações, economias e 

consumos observados em 2008 e com a aplicação da estrutura tarifária vigente em dezembro de 

2008, conforme histograma de consumo mensal fornecido pela Concessionária. 
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A estrutura tarifária aplicada contempla duas situações diferenciadas, uma para os municípios de 

Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia e outra para Arraial do 

Cabo. Por não ser atendido com serviço de coleta e tratamento dos esgotos, pela 

Concessionária Prolagos, Arraial do Cabo tem uma tarifação reduzida comparada aos demais 

municípios atendidos pelos dois sistemas, abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Para efeito de cálculo, foi realizada uma unificação destas estruturas de maneira a proporcionar 

uma estrutura tarifária que, ao ser aplicada, em função da proporção dos consumos de cada 

município, resultasse no mesmo faturamento observado anteriormente. Esta tarifa foi aplicada no 

consumo médio faturado observado em 2008 para determinação do valor do faturamento padrão. 

Este processamento denominou-se histograma unitário padrão e envolve a variação de consumo 

sazonal uma vez que contempla a análise de um ano, tendo como referência o ano de 2008. 

O valor de faturamento necessário é, inclusive, o parâmetro que irá nortear a criação dos 

possíveis cenários tarifários, pois os cenários desenvolvidos objetivaram modificar a estrutura 

tarifária atual, possibilitando a inclusão de novas faixas de consumo, porém, sem alterar o 

faturamento padrão, garantindo assim o mesmo nível de receita total com a prática das tarifas 

atuais. 

Nas quatro primeiras simulações manteve-se a cobrança da tarifa de forma direta, tal como 

realizada atualmente e, nas quatro restantes, simulou-se a mudança da cobrança da tarifa da 

forma direta para a forma em cascata, sendo que para as Simulações 5A e 6A foram mantidas as 

faixas de consumo da estrutura tarifária praticada atualmente para todas as categorias. 
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Tabela 21.2.1 

Histograma Unitário de Consumo 

MÉDIA - ANO 2008 

Qtd de 
Ligações 

Média 

Qtd de 
Economias 

Média 

Valor Água 
Médio 

Faturado 
(R$/mês) 

Valor Água 
Médio 

Recebido 
(R$/mês) 

Consumo 
Médio 

Medido 
(m3/mês) 

Consumo  
Médio 

Faturado 
(m3/mês) 

Estrutura 
Tarifária 
aplicada 
(R$/m3) 

Média Cons. 
Medido / 

Economia 
(m3/econ.mês) 

Média Cons. 
Faturado / 
Economia 

(m3/econ.mês)

Média Valor 
Faturado / 
Economia 

(R$/m3/econ.mês)

Valor 
Faturado / 
Consumo 
Faturado 
(R$/m3) 

Valor Faturado 
Necessário 

(R$) 

64.453 109.895 5.235.816 4.747.377 1.072.747 1.485.466 9,76 13,52 47,64 3,52 6.044.350 

Residencial 

Média Residencial 61.474 104.935 3.691.378 3.361.138 935.717 1.305.307 8,92 12,44 35,18 2,83 4.270.709 
0->10 41.487 74.038 1.726.938 1.620.926 363.608 737.037 2,69 4,91 9,95 23,33 2,34 1.982.255 

10->15 9.522 16.220 514.856 494.105 215.784 209.085 2,85 13,30 12,89 31,74 2,46 595.169 
15->25 7.370 10.725 641.184 607.121 206.493 208.656 3,58 19,25 19,46 59,78 3,07 747.556 
25->35 1.969 2.540 286.649 264.292 74.882 75.204 4,45 29,48 29,61 112,85 3,81 334.395 
35->45 626 767 139.212 121.353 30.205 30.507 5,34 39,36 39,76 181,42 4,56 162.901 

45->55 235 305 84.969 70.331 15.135 15.170 6,55 49,71 49,82 279,05 5,60 99.316 
55->65 100 127 53.895 40.224 7.592 7.606 8,32 59,90 60,01 425,21 7,09 63.308 
65->75 55 77 46.238 35.131 5.410 5.385 10,10 70,64 70,31 603,76 8,59 54.386 

75->85 32 40 32.921 21.753 3.201 3.212 11,89 80,03 80,29 823,02 10,25 38.177 
85->95 19 31 30.209 20.538 2.795 2.793 12,79 90,64 90,57 979,74 10,82 35.716 
95->105 12 15 18.078 11.741 1.495 1.479 14,27 101,35 100,28 1225,60 12,22 21.110 

> 105 47 52 116.229 53.625 9.117 9.174 14,87 176,18 177,27 2245,97 12,67 136.419 

Comercial 

Média Comercial 1.985 3.956 1.035.329 932.113 68.977 102.103 17,44 25,81 261,74 10,14 1.186.692 
0->20 1.542 3.068 415.710 357.246 25.672 57.140 8,32 8,37 18,63 135,51 7,28 475.618 

20->30 214 428 105.040 98.224 9.670 10.728 11,28 22,58 25,06 245,32 9,79 120.991 
> 30 228 460 514.579 476.643 33.635 34.235 17,24 73,19 74,49 1119,66 15,03 590.083 

Industrial 

Média Industrial 72 72 115.789 114.575 7.422 7.893 102,49 109,00 1598,93 14,67 132.415 
0->20 35 35 7.647 7.131 288 688 12,79 8,29 19,79 220,06 11,12 8.795 

20->30 8 8 2.392 2.311 190 195 14,27 24,54 25,17 308,68 12,26 2.784 
> 30 30 30 105.750 105.133 6.944 7.011 17,24 232,10 234,34 3534,81 15,08 120.836 

Público 

Média Público 922 932 393.320 339.551 60.630 70.163 65,03 75,25 421,87 5,61 454.535 

0->20 570 579 35.689 32.543 3.691 11.478 3,58 6,38 19,84 61,68 3,11 41.124 

20->30 81 81 8.283 7.489 1.948 2.022 4,76 24,10 25,01 102,46 4,10 9.624 

> 30 271 273 349.349 299.519 54.990 56.663 7,13 201,49 207,62 1280,06 6,17 403.787 

Fonte: Histograma de Consumo 2008 e Estrutura Tarifária de dezembro de 2008 fornecidos pela Prolagos
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Tabela 21.2.2  

Simulação 1 - Cobrança Forma Direta 
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Considerações sobre a Simulação 1: Cobrança Forma Direta 

� O número de ligações, economias e consumos corresponde ao valor médio observado 

no ano 2008; 

� Foi considerada a inclusão da faixa de consumo de 0 a 10 m³ na categoria comercial e a 

criação da tarifa social na categoria residencial; 

� A tarifa social corresponde a 50% da tarifa residencial praticada em dezembro de 2008 

para a faixa de consumo de 0 a 10 m³ nesta mesma categoria; 

� A faixa social corresponde a 5% do número de ligações/economias observadas na faixa 

de 0 a 10 m³ da categoria residencial; 

� A tarifa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% da tarifa comercial de 0 a 20 m³ 

praticada em dezembro de 2008; 

� A faixa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% do número de ligações/economias da 

faixa de 0 a 20 m³ da categoria comercial; e 

� Para a manutenção do faturamento do histograma unitário padrão é necessário a 

utilização de um fator k, neste caso, igual a 5% no valor faturado e a modificação da 

estrutura tarifária conforme apresentado. Ou seja, é necessário um incremento de 

5% para a manutenção do faturamento para a proposição tarifária demonstrada na 

Simulação 1, além da reestruturação tarifária com a inclusão da nova faixa de consumo 

de 0 a 10 m3 na categoria comercial e a criação da tarifa social na categoria residencial. 
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Tabela 21.2.3 

Simulação 2 - Cobrança Forma Direta 
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Considerações sobre a Simulação 2: Cobrança Forma Direta 

� O número de ligações, economias e consumos corresponde ao valor médio observado 

no ano 2008; 

� Foi considerada a inclusão da faixa de consumo de 0 a 10 m³ na categoria comercial e a 

criação da tarifa social na categoria residencial; 

� A tarifa social corresponde a 50% da tarifa residencial praticada em dezembro de 2008 

para a faixa de consumo de 0 a 10 m³ nesta mesma categoria; 

� A faixa social corresponde a 10% do número de ligações/economias observadas na 

faixa de 0 a 10 m³ da categoria residencial; 

� A tarifa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% da tarifa comercial de 0 a 20 m³ 

praticada em dezembro de 2008; 

� A faixa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% do número de ligações/economias da 

faixa de 0 a 20 m³ da categoria comercial; e 

� Para a manutenção do faturamento do histograma unitário padrão é necessário a 

utilização de um fator k, neste caso, igual a 6% no valor faturado e a modificação da 

estrutura tarifária conforme apresentado. Ou seja, é necessário um incremento de 

6% para a manutenção do faturamento para a proposição tarifária demonstrada na 

Simulação 2, além da reestruturação tarifária com a inclusão da nova faixa de consumo 

de 0 a 10 m3 na categoria comercial e a criação da tarifa social na categoria residencial. 
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Tabela 21.2.4 

Simulação 3 - Cobrança Forma Direta 
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Considerações sobre a Simulação 3: Cobrança Forma Direta 

� O número de ligações, economias e consumos corresponde ao valor médio observado 

no ano 2008; 

� Tarifa única para consumo acima de 65 m³ na categoria residencial;

� Foi considerada a inclusão da faixa de consumo de 0 a 10 m³ na categoria comercial e a 

criação da tarifa social na categoria residencial; 

� A tarifa social corresponde a 50% da tarifa residencial praticada em dezembro de 2008 

para a faixa de consumo de 0 a 10 m³ nesta mesma categoria; 

� A faixa social corresponde a 5% do número de ligações/economias observadas na faixa 

de 0 a 10 m³ da categoria residencial; 

� A tarifa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% da tarifa comercial de 0 a 20 m³ 

praticada em dezembro de 2008;  

� A faixa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% do número de ligações/economias da 

faixa de 0 a 20 m³ da categoria comercial; e 

� Para a manutenção do faturamento do histograma unitário padrão é necessário a 

utilização de um fator k, neste caso, igual a 5,5% no valor faturado e a modificação da 

estrutura tarifária conforme apresentado. Ou seja, é necessário um incremento de 

5,5% para a manutenção do faturamento para a proposição tarifária demonstrada na 

Simulação 3, além da reestruturação tarifária com a inclusão da nova faixa de consumo 

de 0 a 10 m3 na categoria comercial e a criação da tarifa social na categoria residencial. 
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Tabela 21.2.5 

Simulação 4 - Cobrança Forma Direta 
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Considerações sobre a Simulação 4: Cobrança Forma Direta 

� O número de ligações, economias e consumos corresponde ao valor médio observado 

no ano 2008; 

� Tarifa única para consumo acima de 65 m³ na categoria residencial;

� Foi considerada a inclusão da faixa de consumo de 0 a 10 m³ na categoria comercial e a 

criação da tarifa social na categoria residencial; 

� A tarifa social corresponde a 50% da tarifa residencial praticada em dezembro de 2008 

para a faixa de consumo de 0 a 10 m³ nesta mesma categoria; 

� A faixa social corresponde a 10% do número de ligações/economias observadas na 

faixa de 0 a 10 m³ da categoria residencial; 

� A tarifa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% da tarifa comercial de 0 a 20 m³ 

praticada em dezembro de 2008;  

� A faixa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% do número de ligações/economias da 

faixa de 0 a 20 m³ da categoria comercial; e 

� Para a manutenção do faturamento do histograma unitário padrão é necessário a 

utilização de um fator k, neste caso, igual a 6,5% no valor faturado e a modificação da 

estrutura tarifária conforme apresentado. Ou seja, é necessário um incremento de 

6,5% para a manutenção do faturamento para a proposição tarifária demonstrada na 

Simulação 4, além da reestruturação tarifária com a inclusão da nova faixa de consumo 

de 0 a 10 m3 na categoria comercial e a criação da tarifa social na categoria residencial. 
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Tabela 21.2.6 

Simulação 5 - Cobrança em Cascata 

Arraial 
do  Cabo

C Frio, 
Búzios, S. 

Pedro, 
Iguaba

Tarifa social 2.074 3.702 37.019 37.019 49.780,97 1,055 52.518,93 10,00 13,45 1,34 1,34 1,42

0 a 10 39.413 70.336 703.359 703.359 1.891.677,00 1,055 1.995.719,23 10,00 26,89 2,69 0->10 1,94 2,74 2,69 2,84

11 a 15 9.522 16.220 209.085 162.195 46.874 569.652 1,055 633.673,04 12,89 35,12 2,72 10->15 2,06 2,90 2,85 3,70

16 a 25 7.370 10.725 208.656 107.250 53.625 47.781 612.280,51 1,055 785.210,28 19,46 57,09 2,93 15->25 2,58 3,65 3,58 5,91

26 a 35 1.969 2.540 75.204 25.402 12.701 25.402 11.700 247.501,91 1,055 352.474,30 29,61 97,44 3,29 25->35 3,21 4,53 4,45 7,11

36 a 45 626 767 30.507 7.673 3.837 7.673 7.673 3.651 112.663,58 1,055 167.112,56 39,76 146,82 3,69 35->45 3,85 5,44 5,34 8,54

46 a 55 235 305 15.170 3.045 1.523 3.045 3.045 3.045 1.467 62.837,26 1,055 95.321,65 49,82 206,36 4,14 45->55 4,72 6,67 6,55 10,48

56 a 65 100 127 7.606 1.268 634 1.268 1.268 1.268 1.268 634 35.737,74 1,055 55.008,37 60,01 281,95 4,70 55->65 6,04 8,48 8,32 13,32

 > 65 165 214 22.042 2.139 1.070 2.139 2.139 2.139 2.139 2.139 8.137 151.394,17 1,055 230.346,26 103,04 707,72 6,87 65->75 7,31 10,29 10,10 15,15

75->85 8,59 12,11 11,89

85->95 9,24 13,03 12,79

95->105 10,30 14,54 14,27

 > 105 10,76 15,15 14,87

Total Residencial   61.474 104.935 1.308.647 1.049.349 120.263 87.308 25.825 10.102 4.874 2.774 8.137 3.733.525,02 1,055 4.367.384,62 12,47 35,58 2,85

10 20 30 >30

0->10 1.234 2.454 24.542 24.542 163.423,83 1,055 179.766,22 10,00 6,66 7,32

11 a 20 308 614 8.590 6.136 2.454 61.283,94 1,055 67.412,33 14,00 99,88 7,13 0->20 6,04 8,48 8,32 9,16

21 a 30 214 428 10.728 4.282 4.282 2.165 88.563,02 1,055 101.081,18 25,06 206,84 8,26 20->30 8,18 11,49 11,28 14,10

 > 30 228 460 34.235 4.596 4.596 4.596 20.447 473.127,51 1,055 598.702,60 74,49 1.029,47 13,82  > 30 12,47 17,56 17,24 22,41

Total Comercial   1.985 3.956 53.552 39.555 11.332 6.760 20.447 786.398,30 1,055 946.962,33 13,54 198,81 14,68

0 a 20 35 35 695 695 8.888,92 1,055 9.777,81 20,00 255,80 12,79 0->20 9,24 13,03 12,79 14,07

21 a 30 8 8 195 155 40 2.554,01 1,055 2.895,15 25,17 329,55 13,09 20->30 10,30 14,54 14,27 17,84

 > 30 30 30 7.011 598 299 6.113 117.288,93 1,055 150.731,62 234,34 3.920,52 16,73  > 30 12,47 17,56 17,24 22,41

Total Industrial   72 72 7.901 0 1.448 339 6.113 128.731,86 1,055 163.404,58 109,10 1.777,66 16,29   

0 a 20 570 579 11.572 11.572 41.458,00 1,055 45.603,80 20,00 71,65 3,58 0->20 2,58 3,65 3,58 3,94

21 a 30 81 81 2.022 1.617 405 7.719,47 1,055 8.780,52 25,01 95,50 3,82 20->30 3,46 4,85 4,76 5,95

 > 30 271 273 56.663 5.458 2.729 48.475 377.989,55 1,055 486.825,65 207,62 1.385,00 6,67  > 30 5,16 7,26 7,13 9,26

Total Pública   922 932 70.256 0 18.647 3.134 48.475 427.167,01 541.209,98 75,35 458,17 6,08

Total Geral   64.453 109.895 1.440.356 1.088.904 151.689 97.542 100.860 10.102 4.874 2.774 8.137 5.075.822,20 6.018.961,50 13,11 46,19 3,52

Estrutura 
Tarifária 

modificada 
(R$)

Industrial

Pública

Comercial

Consumo 
Faturado

Valor Faturado
Média Cons./  Eco. 

(m³/eco.mês)

Média 
Valor/Eco. 
(R$/eco.)

Categoria Faixa
Qtde. 

Ligações

Estrutura Tarifária 
Original Dez08

K

Valor 
Faturado 

Necessário 
(R$)

10 15 25
Faixa 
(m³)

Residencial

Valor/ 
Consu

mo 
(R$/m³)

Estrutura 
Tarifária 

Base (R$)
>6535 45 55 65

Qtde. 
Economias
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Considerações sobre a Simulação 5: Alteração da cobrança da tarifa direta para a cobrança 

em cascata 

� O número de ligações, economias e consumos corresponde ao valor médio observado 

no ano 2008; 

� Tarifa única para consumo acima de 65 m³ na categoria residencial; 

� Foi considerada a inclusão da faixa de consumo de 0 a 10 m³ na categoria comercial e a 

criação da tarifa social na categoria residencial; 

� A tarifa social corresponde a 50% da tarifa residencial praticada em dezembro de 2008 

para a faixa de consumo de 0 a 10 m³ nesta mesma categoria; 

� A faixa social corresponde a 5% do número de ligações/economias observadas na faixa 

de 0 a 10 m³ da categoria residencial; 

� A tarifa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% da tarifa comercial de 0 a 20 m³ 

praticada em dezembro de 2008; 

� A faixa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% do número de ligações/economias da 

faixa de 0 a 20 m³ da categoria comercial; e 

� Para a manutenção do faturamento do histograma unitário padrão é necessário a 

utilização de um fator k, neste caso, igual a 5,5% no valor faturado e a modificação da 

estrutura tarifária conforme apresentado. Ou seja, é necessário um incremento de 

5,5% para a manutenção do faturamento para a proposição tarifária demonstrada na 

Simulação 5, além da reestruturação tarifária com a inclusão da nova faixa de consumo 

de 0 a 10 m3 na categoria comercial e a criação da tarifa social na categoria residencial. 
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Tabela 21.2.7 

Simulação 5A - Cobrança em Cascata 
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Considerações sobre a Simulação 5A: Alteração da cobrança da tarifa direta para a 

cobrança em cascata 

� O número de ligações, economias e consumos corresponde ao valor médio observado 

no ano 2008. 

� Foram mantidas as faixas de consumo da estrutura tarifária praticada atualmente 

para todas as categorias.

� Foi considerada a inclusão da faixa de consumo de 0 a 10 m³ na categoria comercial e a 

criação da tarifa social na categoria residencial. 

� A tarifa social corresponde a 50% da tarifa residencial praticada em dezembro de 2008 

para a faixa de consumo de 0 a 10 m³ nesta mesma categoria.  

� A faixa social corresponde a 5% do número de ligações/economias observadas na faixa 

de 0 a 10 m³ da categoria residencial.       

         

� A tarifa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% da tarifa comercial de 0 a 20 m³ 

praticada em dezembro de 2008.         

        

� A faixa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% do número de ligações/economias da 

faixa de 0 a 20 m³ da categoria comercial. 

� Para a manutenção do faturamento do histograma unitário padrão é necessário a 

utilização de um fator k, neste caso, igual a 4,5% no valor faturado e a modificação da 

estrutura tarifária conforme apresentado. Ou seja, é necessário um incremento de 4,5% 

para a manutenção do faturamento para a proposição tarifária demonstrada na 

Simulação 5, além da reestruturação tarifária com a inclusão da nova faixa de consumo 

de 0 a 10 m3 na categoria comercial e a criação da tarifa social na categoria residencial. 
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Tabela 21.2.8 

Simulação 6 - Cobrança em Cascata 

Arraial 
do  

Cabo

C Frio, 
Búzios, 

S. Pedro, 
Iguaba

Tarifa 
social

4.149 7.404 74.038 74.038 99.561,95 1,065 106.033,47 10,00 13,45 1,34 1,34
1,43

0 a 10 37.338 66.634 666.340 666.340 1.792.115,05 1,065 1.908.602,53 10,00 26,89 2,69 0->10 1,94 2,74 2,69 2,86

11 a 15 9.522 16.220 209.085 162.195 46.874 569.652 1,065 644.706,76 12,89 35,12 2,72 10->15 2,06 2,90 2,85 3,84

16 a 25 7.370 10.725 208.656 107.250 53.625 47.781 612.280,51 1,065 787.167,71 19,46 57,09 2,93 15->25 2,58 3,65 3,58 5,73

26 a 35 1.969 2.540 75.204 25.402 12.701 25.402 11.700 247.501,91 1,065 350.414,80 29,61 97,44 3,29 25->35 3,21 4,53 4,45 7,11

36 a 45 626 767 30.507 7.673 3.837 7.673 7.673 3.651 112.663,58 1,065 170.389,26 39,76 146,82 3,69 35->45 3,85 5,44 5,34 9,61

46 a 55 235 305 15.170 3.045 1.523 3.045 3.045 3.045 1.467 62.837,26 1,065 100.247,76 49,82 206,36 4,14 45->55 4,72 6,67 6,55 11,78

56 a 65 100 127 7.606 1.268 634 1.268 1.268 1.268 1.268 634 35.737,74 1,065 58.975,16 60,01 281,95 4,70 55->65 6,04 8,48 8,32 14,98

 > 65 165 214 22.042 2.139 1.070 2.139 2.139 2.139 2.139 2.139 8.137 151.394,17 1,065 247.038,22 103,04 707,72 6,87 65->75 7,31 10,29 10,10 16,16

75->85 8,59 12,11 11,89

85->95 9,24 13,03 12,79

95->105 10,30 14,54 14,27

 > 105 10,76 15,15 14,87

Total Residencial   61.474 104.935 1.308.647 1.049.349 120.263 87.308 25.825 10.102 4.874 2.774 8.137 3.683.744,05 1,065 4.373.575,66 12,47 35,11 2,81

10 20 30 >30 1,065

0->10 1.234 2.454 24.542 24.542 0,00 1,065 179.766,22 10,00 7,32
11 a 20 308 614 8.590 6.136 2.454 20.427,98 1,065 67.412,33 14,00 33,29 2,38 0->20 6,04 8,48 8,32 9,16
21 a 30 214 428 10.728 4.282 4.282 2.165 60.051,64 1,065 99.860,56 25,06 140,25 5,60 20->30 8,18 11,49 11,28 13,53

 > 30 228 460 34.235 4.596 4.596 4.596 20.447 442.524,11 1,065 596.110,96 74,49 962,88 12,93  > 30 12,47 17,56 17,24 22,41
Total Comercial   1.985 3.956 53.552 39.555 11.332 6.760 20.447 523.003,72 1,065 943.150,07 13,54 132,22 9,77

0 a 20 35 35 695 695 8.888,92 1,065 9.777,81 20,00 255,80 12,79 0->20 9,24 13,03 12,79 14,07
21 a 30 8 8 195 155 40 2.554,01 1,065 2.866,57 25,17 329,55 13,09 20->30 10,30 14,54 14,27 17,13

 > 30 30 30 7.011 598 299 6.113 117.288,93 1,065 150.518,13 234,34 3.920,52 16,73  > 30 12,47 17,56 17,24 22,41
Total Industrial   72 72 7.901 0 1.448 339 6.113 128.731,86 1,065 163.162,51 109,10 1.777,66 16,29

0 a 20 570 579 11.572 11.572 41.458,00 1,065 45.603,80 20,00 71,65 3,58 0->20 2,58 3,65 3,58 3,94
21 a 30 81 81 2.022 1.617 405 7.719,47 1,065 8.684,15 25,01 95,50 3,82 20->30 3,46 4,85 4,76 5,71

 > 30 271 273 56.663 5.458 2.729 48.475 377.989,55 1,065 486.176,03 207,62 1.385,00 6,67  > 30 5,16 7,26 7,13 9,26
Total Pública   922 932 70.256 0 18.647 3.134 48.475 427.167,01 540.463,99 75,35 458,17 6,08
Total Geral   64.453 109.895 1.440.356 1.088.904 151.689 97.542 100.860 10.102 4.874 2.774 8.137 4.762.646,65 6.020.352,23 13,11 43,34 3,31

>65 m³35 m³ 45 m³ 55 m³ 65 m³
Qtde. 

Economias

Residencial

Estrutura Tarifária 
Original (dez/08)

Faixa 
(m³)

Faixa (m³)
Qtde. 

Ligações
Valor/ Consumo 

(R$/m³)
K

Valor Faturado 
Necessário (R$)

10 m³ 15 m³ 25 m³

Comercial

Consumo 
Faturado 

(m³)

Valor 
Faturado 

(R$)

Média 
Cons./  
Eco. 

(m³/eco.
mês)

Média 
Valor/Eco

. 
(R$/eco.)

Categoria
Estrutura 
Tarifária 

Base (R$)

Estrutura 
Tarifária 

modificada 
(R$)

Industrial

Pública
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Considerações sobre a Simulação 6: Alteração da cobrança da tarifa direta para a cobrança 

em cascata 

� O número de ligações, economias e consumos corresponde ao valor médio observado 

no ano 2008; 

� Tarifa única para consumo acima de 65 m³ na categoria residencial;

� Foi considerada a inclusão da faixa de consumo de 0 a 10 m³ na categoria comercial e 

tarifa social na categoria residencial; 

� A tarifa social corresponde a 50% da tarifa residencial praticada em dezembro de 2008 

para a faixa de consumo de 0 a 10 m³ nesta mesma categoria; 

� A faixa social corresponde a 10% do número de ligações/economias observadas na 

faixa de 0 a 10 m³ da categoria residencial; 

� A tarifa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% da tarifa comercial de 0 a 20 m³ 

praticada em dezembro de 2008; 

� A faixa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% do número de ligações/economias da 

faixa de 0 a 20 m³ da categoria comercial; e 

� Para a manutenção do faturamento do histograma unitário padrão é necessário a 

utilização de um fator k, neste caso, igual a 6,5% no valor faturado e a modificação da 

estrutura tarifária conforme apresentado. Ou seja, é necessário um incremento de 

6,5% para a manutenção do faturamento para a proposição tarifária demonstrada na 

Simulação 6, além da reestruturação tarifária com adoção da estrutura tarifária 

modificada. 
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Tabela 21.2.9 

Simulação 6A - Cobrança em Cascata 
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Considerações sobre a Simulação 6A: mudança da forma de cobrança da tarifa direta para 

a cobrança em cascata 

� O número de ligações, economias e consumos corresponde ao valor médio observado 

no ano 2008. 

� Foram mantidas as faixas de consumo da estrutura tarifária praticada atualmente 

para todas as categorias.

� Foi considerada a inclusão da faixa de consumo de 0 a 10 m³ na categoria comercial e a 

criação da tarifa social na categoria residencial. 

� A tarifa social corresponde a 50% da tarifa residencial praticada em dezembro de 2008 

para a faixa de consumo de 0 a 10 m³ nesta mesma categoria.  

� A faixa social corresponde a 10% do número de ligações/economias observadas na 

faixa de 0 a 10 m³ da categoria residencial.      

          

� A tarifa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% da tarifa comercial de 0 a 20 m³ 

praticada em dezembro de 2008.         

        

� A faixa comercial de 0 a 10 m³ corresponde a 80% do número de ligações/economias da 

faixa de 0 a 20 m³ da categoria comercial. 

� Para a manutenção do faturamento do histograma unitário padrão é necessário a 

utilização de um fator k, neste caso, igual a 5,5% no valor faturado e a modificação da 

estrutura tarifária conforme apresentado. Ou seja, é necessário um incremento de 

5,5% para a manutenção do faturamento para a proposição tarifária demonstrada na 

Simulação 6, além da reestruturação tarifária com a inclusão da nova faixa de consumo 

de 0 a 10 m3 na categoria comercial e a criação da tarifa social na categoria residencial. 
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Comparativo entre Estruturas Tarifárias sugeridas e a Estrutura Tarifária Base (R$/m3) 
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21.3 Projeção do Faturamento e da Arrecadação para a 

Concessionária Prolagos 

O faturamento apresentado em 2008 corresponde ao observado no histograma de consumo 

apresentado pela Concessionária Prolagos. 

A projeção do número de economias foi realizada considerando três fatores principais, que 

consistem na evolução efetiva no período de 2003 a 2008, a relação desta evolução com o 

crescimento populacional observado no período e a projeção populacional proposta para o 
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período de 2009 a 2030, na qual as taxas de crescimento do número de economias são 

condizentes com as taxas consideradas na projeção populacional elaborada pela Concessionária 

Prolagos, apresentada no Produto III - Relatório Técnico II. A projeção do faturamento está 

relacionada à evolução do número de economias.  

A inadimplência em 2008 foi obtida através do histograma de consumo apresentado pela 

Concessionária Prolagos, da relação dos valores recebidos e faturados totais referentes ao ano 

citado, resultando no índice de 9,33%. Estimou-se para a projeção do período de 2009 a 2030 

uma possível redução deste índice para o patamar de 8%, conforme demonstrado, através de 

programas de combate a inadimplência.   

A projeção da arrecadação considerou a inadimplência adotada e os aumentos programados, de 

acordo com as Deliberações estabelecidas pela AGENERSA. 
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Tabela 21.3.1 

Projeção de receita tarifária em moeda de 2008 

Ano
Faturamento 

2008

Projeção 
População 
Atendida

Taxa de 
Crescimento

Projeção de 
Faturamento

Outras 
Receitas

Inadimplência 
2008

Projeção de 
Inadimplência

Projeção de 
Arrecadação

Aumentos 
programados 
deliberações

Projeção 
Arrecadação 

Total

2008 72.532.200,00 109.895 4,16% 4,52% 9,33% 0,00

2009 114.465 4,16% 90.574.650,92 4.091.119,35 94.665.770,27 12,00% 83.305.877,84 19,89% 83.305.877,84

2010 125.883 9,98% 103.295.697,82 4.665.709,71 107.961.407,53 12,00% 95.006.038,63 3,70% 95.006.038,63

2011 129.123 2,57% 111.246.573,58 5.024.838,68 116.271.412,27 12,00% 102.318.842,80 5,00% 102.318.842,80

2012 132.358 2,51% 114.034.027,45 5.150.743,74 119.184.771,19 10,00% 107.266.294,07 107.266.294,07

2013 135.588 2,44% 116.816.877,22 5.276.440,83 122.093.318,06 8,00% 112.325.852,61 112.325.852,61

2014 138.812 2,38% 119.594.136,30 5.401.885,41 124.996.021,71 8,00% 114.996.339,97 114.996.339,97

2015 142.026 2,32% 122.363.502,63 5.526.973,48 127.890.476,11 8,00% 117.659.238,02 117.659.238,02

2016 145.231 2,26% 125.124.318,49 5.651.675,33 130.775.993,83 8,00% 120.313.914,32 120.313.914,32

2017 148.424 2,20% 127.875.597,29 5.775.946,41 133.651.543,70 8,00% 122.959.420,21 122.959.420,21

2018 151.606 2,14% 130.616.681,29 5.899.757,01 136.516.438,30 8,00% 125.595.123,24 125.595.123,24

2019 154.772 2,09% 133.344.610,72 6.022.973,44 139.367.584,16 8,00% 128.218.177,43 128.218.177,43

2020 157.920 2,03% 136.056.754,66 6.145.476,86 142.202.231,53 8,00% 130.826.053,00 130.826.053,00

2021 161.045 1,98% 138.749.166,75 6.267.089,02 145.016.255,77 8,00% 133.414.955,31 133.414.955,31

2022 164.141 1,92% 141.416.256,28 6.387.557,41 147.803.813,69 8,00% 135.979.508,59 135.979.508,59

2023 167.220 1,88% 144.069.533,51 6.507.401,91 150.576.935,42 8,00% 138.530.780,59 138.530.780,59

2024 170.238 1,80% 0,00 0,00 0,00

2025 173.238 1,76% 0,00 0,00 0,00

2026 176.201 1,71% 0,00 0,00 0,00

2027 179.127 1,66% 0,00 0,00 0,00

2028 182.010 1,61% 0,00 0,00 0,00

2029 184.853 1,56% 0,00 0,00 0,00

2030 187.657 1,52% 0,00 0,00 0,00

Fonte: elaboração FGV 
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22. Parecer para fixação da tarifa máxima (Item 1.4.18 do TR) 

O parecer da FGV à “Fixação da tarifa máxima, tendo como base a tarifa em vigor”, dentro do 

processo de revisão quinquenal da Concessionária Prolagos abrange aspectos que refletem 

uma visão integrada dos interesses dos vários agentes do setor, nomeadamente, usuários, 

Concessionária, Agência Reguladora e Poder Concedente.  

No Item 19 foram realizados comparativos entre tarifas praticadas por algumas concessionárias 

de serviços de saneamento do Brasil. Esses comparativos tiveram como referência as tarifas 

praticadas na faixa de consumo de 0 a 10 m3/mês para a prestação dos serviços de 

abastecimento de água. A tarifa média praticada pelos prestadores consultados, tendo como base 

dezembro de 2008 foi de R$ 1,56 /m3, bem próxima da CEDAE/Interior de R$ 1,55/m3  

Ainda no mesmo item, o gráfico 19.2.4.1 apresenta a posição da Concessionárias Prolagos em 

relação às demais concessionárias, com a tarifa praticada pela Prolagos de R$ 1,94/ m3. 

Em dezembro de 2008, a tarifa praticada pela Prolagos, na faixa de 0 a 10 m3, incluindo a 

prestação dos serviços de esgotos foi  de R$ 2,74/m3
.

Após a implantação das obras de esgoto a Concessionária Prolagos tem previsto dois aumentos 

por aditamentos contratuais definidos em Termo Aditivo, um de 19,89% e outro de 8,88%. O 

aumento de 19,89% já foi implementado em janeiro de 2009 e o de 8,88% está previsto para julho 

de 2010, resultando uma tarifa de R$ 3,29/m3 no ano de 2009 e de R$ 3,57/m3 no ano de 2010 (a 

partir de julho), ambas base de dezembro de 2008. 

Como os aumentos programados referem-se às implementações das obras e serviços de esgoto, 

a composição da tarifa em 2009 será de R$ 1,94/m3 para água e de R$ 1,35/m3 para esgoto, 

ocorrendo uma relação de 1/0,7 entre elas. Já em 2010 a tarifa será de R$ 1,94/m3 para água e 

de R$ 1,63/m3 para esgoto, ocorrendo uma relação de 1/0,84 entre elas (todas base de preços de 

dezembro de 2008). 

No Estado do Rio de Janeiro a CEDAE pratica para os serviços de esgotos a mesma tarifa de 

água, ou seja, a relação entre elas é de 1/1. 
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No caso de Prolagos as tarifas praticadas têm uma relação direta com a cobertura dos serviços 

de esgotos. 

Conforme já apresentado no Produto III - Relatório Técnico II, as metas contratuais a serem 

atendidas pela Concessionária estão projetadas para um nível de atendimento máximo de 70%. 

Originariamente, o contrato de concessão da Prolagos previa o nível de atendimento conforme 

quadro que segue: 

Quadro 22.1 

 Metas Contratuais estabelecidas no Contrato de Concessão da Prolagos 

Ano Sistema de Água Sistema de Esgoto

3 80% 30% 

8 83% 40% 

13 85% 50% 

20 85% 65% 

25 90% 70% 

Fonte: Contrato de Concessão 

Estas metas foram alteradas no Segundo Termo Aditivo Contratual, passando a vigorar a seguinte 

situação: 

Quadro 22.2 

Antecipação das Metas Contratuais da Prolagos estabelecidas pelo Segundo Termo Aditivo 

Edital para Contratação

Ano Sistema de Água Sistema de Esgoto 

13 85% 50% 

Fase II - 2º Termo Aditivo - Antecipação de Metas

Ano Sistema de Água Sistema de Esgoto 

13 90% 70% 

Fonte: Segundo Termo Aditivo 

Os estudos de reestruturação tarifária, apresentados nos Itens 19, 20 e 21 deste relatório, podem 

elevar as tarifas praticadas na faixa em análise, categoria residencial de 0 a 10 m3, em 

aproximadamente 5% no caso da aplicação da tarifa social residencial e da faixa de 0 a 10 m3 na 

categoria comercial. 
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Isto posto, a FGV considera que a tarifa praticada pela Prolagos está em seu limite máximo, 

devendo novos desequilíbrios serem compensados preferencialmente por ampliações de prazo na 

prestação dos serviços. 

Como faculta o contrato de concessão da Concessionária, o prazo da concessão poderá ser 

prorrogado por igual período. A FGV sugere que essa prorrogação não fique condicionada apenas 

à prestação do serviço adequado, mas, também, ao restabelecimento da equação econômica 

inicial do contrato, prática já adotada em outros processos semelhantes de revisão de contratos 

de concessão.  

Conclui-se que a tarifa de R$ 3,57/m3 a ser praticada pela Prolagos na faixa de 0 a 10 m3 da 

categoria residencial em julho de 2010 (referência dezembro de 2008) é a máxima desejável. 

23. Análise e avaliação do contrato de concessão quanto ao 

equilíbrio econômico-financeiro, com base na proposta 

comercial de licitação da Concessão do Serviço Público 

(Item 1.4.13 do TR) 

23.1 Introdução 

Os contratos de concessão celebrados pela Administração Pública são contratos administrativos 

que se caracterizam pela supremacia dos poderes que a Administração Pública possui sobre a 

outra parte. Para aquela, é permitido não apenas fixar as condições e o conteúdo da contratação, 

como também, posteriormente, alterar ou rescindir unilateralmente o ajuste.  

De uma forma geral, as disposições legais que reconhecem poderes unilaterais à Administração 

Pública, lhe garantindo direção e controle sobre a execução do serviço, contemplam o interesse 

público. Por outro lado, o direito do concessionário à manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro favorece o interesse privado. 
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O Poder Concedente, ao homologar uma licitação e assinar o contrato de concessão, formalmente 

considera as premissas e os valores da proposta como adequados e aceitáveis. Além disso, as 

propostas dos licitantes vencedores das concorrências contêm as premissas consideradas viáveis 

por eles para assumirem os riscos dos empreendimentos, garantindo para si o retorno que é 

considerado adequado ao investimento. Com isso, é formada a equação econômico-financeira 

contratual, que inclui os encargos, obrigações, benefícios, condições contábeis, financeiras, etc, 

contidas na proposta vencedora da licitação e estabelecidas quando da celebração do contrato de 

concessão. A equação econômico-financeira é caracterizada ainda por uma expectativa de 

retorno do investimento. 

É pressuposto de todo contrato administrativo a manutenção do inicial equilíbrio econômico-

financeiro ao longo de sua vigência. Nestes contratos, o equilíbrio econômico-financeiro originário 

é aferido a partir dos termos da proposta comercial da licitante vencedora, consubstanciando-se 

na relação entre os encargos e a remuneração do contratado.  

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato nada mais é do que a proporcionalidade que deve 

existir entre os encargos e obrigações assumidos pelo contratado particular e a remuneração 

ofertada, ao mesmo, pelo Poder Público para o desempenho desses compromissos e 

responsabilidades. Proporcionalidade essa que tem que ser mantida intacta ao longo de toda a 

execução contratual. 

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato pressupõe que a concessão deverá 

oferecer um fluxo de retornos suficiente para remunerar o fluxo de investimentos aplicados no 

negócio e conter uma margem que proporcione uma rentabilidade atrativa ao concessionário. 

A partir do momento em que a relação entre os encargos e a remuneração da Concessionária é 

alterada, qualquer que seja sua causa (desde que, claro, excluídas aquelas que são 

caracterizadas como sendo risco da Empresa), se por comportamento administrativo ou não, os 

encargos supervenientes impostos à Concessionária passam a constituir imposição 

extracontratual, pois não foram assumidos quando da celebração do contrato de concessão. E 

neste caso, com o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o Poder 

Concedente deverá, em contrapartida, recompor econômico e financeiramente o equilíbrio do 

contrato.  
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A figura da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato pode ocorrer de forma 

harmoniosa entre as partes, evitando o litígio, pois, às vezes, há uma comum constatação por 

parte do Poder Concedente e da Concessionária de alterações necessárias. Ou seja, caso se 

verifique no decorrer da concessão que os investimentos definidos no início da operação não são 

suficientes para garantir o nível de qualidade requerido, o contrato é renegociado para incluir 

novas obras. É o caso, por exemplo, de antecipações de obras por motivo de segurança ou de 

postergação de investimentos em obras menos prioritárias. Litigiosa ou não, a recomposição do 

equilíbrio deveria obedecer sempre o mesmo critério. 

O equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão está relacionado à manutenção 

de sua Taxa Interna de Retorno (TIR) ao longo da concessão. A TIR representa a rentabilidade 

média anual dos investimentos realizados, correspondendo à taxa de desconto que torna o valor 

presente do fluxo de caixa futuro do projeto igual a zero. A TIR tem a vantagem de ser calculada 

apenas com os valores do fluxo de caixa líquido, sem depender de variáveis externas, o que a 

torna principal parâmetro a ser observado quando das alterações contratuais a fim de preservar o 

equilíbrio econômico-financeiro das condições inicialmente pactuadas, garantindo a rentabilidade 

inicialmente prevista. 

Corroborando com essa afirmação, o Tribunal de Contas da União (TCU) já se manifestou 

favoravelmente sobre o uso da TIR como forma de se manter em equilíbrio econômico-financeiro 

os contratos de concessão. Igualmente, as agências reguladoras vêm aceitando o mesmo 

conceito para as revisões de contratos. 

O principal elemento a ser considerado no cálculo do desequilíbrio econômico-financeiro de 

contratos de concessão é a TIR do projeto.  

23.2 Equilíbrio Econômico-financeiro dos Contratos 

Está adotada na Lei nº 8.987/95 a política legislativa consistente em atribuir o risco comercial, 

técnico e econômico ao empresário e o risco político, social e inflacionário, ou seja, o risco 

extraordinário, inevitável e imprevisível ao Poder Público. Ocorrendo a última das situações, está 

o Poder Público obrigado a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
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Entende-se por equilíbrio econômico-financeiro do contrato a “relação que as partes estabelecem 

inicialmente no ajuste, entre os encargos do contratante e a retribuição da Administração, para a 

justa remuneração do seu objetivo”.   

Nos parágrafos 3º e 4º do art. 9º da Lei nº 8.987/95, é aplicada a teoria da imprevisão, impondo a 

preservação, durante todo o período de execução do contrato, da equação contratual econômica e 

financeira inicialmente fixada na proposta apresentada pelo licitante vencedor, prevendo a 

recuperação dos impactos causados pelas majorações legais dos encargos tributários da 

concessionária, bem como toda e qualquer alteração unilateral do contrato pelo Poder 

Concedente. 

No art.10, o legislador da Lei das Concessões sintetizou o exato sentido do princípio do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de concessão, adstrito à manutenção das condições 

estabelecidas no contrato. É, portanto, no contrato que são definidos os parâmetros para a 

aferição de eventual quebra desse equilíbrio, gerador da obrigação do Poder Concedente de 

restaurá-lo. Não obstante, mesmo na ausência de expressa disposição contratual disciplinadora 

de fórmulas aplicáveis, deve ser considerada impositiva a recomposição da equação econômico-

financeira inicialmente ajustada pelas partes no contrato, bastando para tal que o concessionário 

demonstre contabilmente o impacto sofrido em decorrência de aumento de carga tributária ou de 

outro fato exógeno. 

23.3 Metodologia de Cálculo 

Durante o período de execução de um contrato de concessão podem ocorrer vários fatores que 

afetam o equilíbrio da equação econômico-financeira contratual, principalmente por se tratar de 

contratos de longo prazo (25 anos, no caso em análise), sujeitos a incertezas de diversas 

naturezas.  

Esses fatores resultam de eventos que causam: 

� Impactos nas receitas: decorrem de alterações nas premissas e pressupostos adotados 

na proposta financeira, seja por força de modificações unilaterais impostas pelo Poder 
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Concedente, seja em decorrência de eventos excepcionais ou de outras questões inter-

relacionadas, como mudanças no cronograma de investimentos, que acabam por alterar 

ou impactar as receitas. Como exemplo de eventos dessa natureza, se pode citar: atraso 

na aplicação de reajuste contratual, etc.; 

� Impactos decorrentes de alterações na tributação originalmente prevista: decorrem 

diretamente das alterações verificadas na carga tributária que orientou a elaboração da 

proposta financeira da concessionária, como a criação ou extinção de tributos, a 

majoração ou a redução de suas alíquotas e bases de cálculo. Como exemplo de 

eventos dessa natureza, se pode citar: majoração da alíquota da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e do Programa de Integração Social 

(PIS), permanência e majoração da Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira (CPMF), entre outros; 

� Inclusão, exclusão e modificação no cronograma dos investimentos originalmente 

previsto: decorrem de alterações verificadas no cronograma de investimentos previsto 

inicialmente em razão da postergação, antecipação, inclusão e/ou exclusão de novas 

obras e investimentos com consequente reflexo no cálculo dos impostos e nos saldos de 

caixa do projeto; e 

� Aumento ou redução de despesas operacionais por força de modificações impostas pelo 

Poder Concedente. 

O conceito de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão tem como pressuposto 

teórico que, ocorrido um ou mais eventos não previstos e que possam causar desequilíbrio na 

relação contratual, determine-se, em termos financeiros, qual o montante que, calculado em uma 

determinada data, recomponha esse equilíbrio. 

Em linha com o exposto acima, a metodologia empregada pela FGV neste relatório para a 

Segunda Revisão Quinquenal do Contrato de Concessão da Concessionárias Prolagos 

segue a metodologia consagrada para o cálculo de desequilíbrio de contratos de concessões em 

operações semelhantes no Brasil, que envolve o cálculo dos efeitos dos eventos em conjunto, de 

modo a determinar um montante que, em moeda da data-base, reequilibra o contrato, isto é, 

garante a manutenção da taxa interna de retorno prevista. 
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A metodologia utilizada para se calcular o montante do desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato de concessão, causado pela ocorrência dos eventos descritos neste relatório, baseia-se 

nos conceitos de análise de investimentos, ou seja, utilizando a metodologia de fluxo de caixa 

descontado. 

A metodologia empregada pela FGV busca objetividade e indica como condição de 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão a avaliação do 

montante financeiro que, aportado em dado ano da concessão, favoravelmente à Contratada ou 

ao Poder Concedente, restabelece a TIR do projeto, indicada no estudo básico. 

23.3.1  Fases da Metodologia 

A seguir apresentam-se cada uma das etapas para se chegar ao montante do desequilíbrio do 

contrato de concessão da Prolagos. 

23.3.1.1 Definição e quantificação dos eventos 

Nesta etapa são definidos os eventos causadores de desequilíbrio econômico-financeiro gerados 

por fatores exógenos ao contrato. Em seguida procede-se à quantificação monetária das 

variações anuais das receitas, despesas e investimentos, provocados pela ocorrência desses 

eventos.  

23.3.1.2 Identificação do desequilíbrio 

A nova taxa interna de retorno encontrada, calculada com base no novo fluxo de caixa se 

diferente da TIR do projeto, correspondente ao contrato equilibrado, caracteriza, assim, a situação 

de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 
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23.3.1.3 Metodologia de Cálculo do valor necessário para reequilibrar 

o contrato 

Com base no novo fluxo de caixa sem financiamento e na nova TIR do projeto, é calculado um 

valor (valor presente do evento em determinado ano da concessão) que, adicionado ao novo fluxo 

de caixa, fará com que este volte a ter a mesma TIR do projeto original. 

23.3.1.4 Considerações Gerais sobre a Metodologia 

O modelo de análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão, proposto pela FGV, leva em consideração os seguintes pontos: 

� Taxa Interna de Retorno (TIR) 

A taxa interna de retorno (TIR) é definida como sendo a taxa de desconto que torna o 

valor presente líquido de um projeto igual a zero, ou a taxa que iguala o valor presente 

dos retornos esperados futuros com o valor presente dos custos esperados futuros. A 

fórmula matemática para determinação da TIR do projeto é: 

( )
�

= +
==

N

0t
t

t

TIR1

FC
0VPL  

na qual: 

� VPL: é o valor presente líquido do projeto que é igualado a zero; 

� t: é um período de tempo medido em dias, meses, anos etc.; 

� FCt: é o fluxo de caixa líquido na data t; 

� N: é o número total de períodos de tempo utilizado na análise do investimento; e 

� TIR: é a taxa interna de retorno do projeto. 

O equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão está relacionado à manutenção 

de sua taxa interna de retorno (TIR) ao longo da concessão. Em decorrência de desequilíbrios 
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econômico-financeiros que o projeto venha a sofrer, a taxa interna de retorno pode não se realizar 

e ser inferior a definida originalmente. 

Assim, em princípio, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato poderia ser alcançado sob 

duas óticas: 

� Pela consideração e recomposição da TIR do fluxo de caixa do projeto; ou 

� Pela consideração e recomposição da TIR do fluxo de caixa do acionista. 

Quando eventos supervenientes não afetam as condições de financiabilidade do empreendimento, 

quer sob a forma de estruturação de project finance ou de financiamentos de longo prazo 

contratados junto a instituições financeiras, a TIR adequada é aquela correspondente ao fluxo de 

caixa do projeto, no qual os financiamentos não são considerados. 

Tal consideração se impõe pelo fato de que a TIR do acionista decorre da tomada de recursos, 

junto a terceiros, através de decisões empresariais que fogem ao controle do Poder Concedente.  

Contudo, cabe destacar que, em situações muito especiais, nas quais eventos supervenientes e 

não previstos quando da outorga da concessão possuam magnitude tal que possam alterar as 

condições de financiabilidade, quer sob a forma de project finance, ou por recursos de longo 

prazo, contratados junto a instituições financeiras, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 

de concessão necessita ser recomposto pela TIR do acionista. Nessa condição, após essa 

recomposição resultará um novo fluxo de caixa do empreendimento e, por consequência, uma 

nova TIR do projeto que deverá servir de base para manutenção do equilíbrio no futuro.  

No caso em análise, entende-se que os eventos causadores de desequilíbrio econômico-

financeiro considerados no estudo, pelas suas características e momento em que se 

concretizaram, não afetaram as condições de financiabilidade da concessão e, segundo o exposto 

acima, indicam a utilização da TIR do projeto. 

� Valor Presente Líquido (VPL) 

Denomina-se Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo de caixa de um projeto de 

investimento a soma algébrica de todos os recebimentos e pagamentos descontados 
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com base em uma taxa de desconto. Sendo “i” a taxa de desconto, “n” a vida útil do 

investimento, e FCj o valor do fluxo de caixa do instante “j”, tem-se: 

VPL =  
( ) ( ) ( ) ( )n

n
2

2
1

1
0

0
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....
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++
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O VPLano0 do fluxo de caixa sem financiamento do estudo básico, descontado pela TIR 

anual é igual a zero. No entanto, cada evento causador de desequilíbrio econômico-

financeiro provoca um efeito no fluxo de caixa da concessionária, de forma que o fluxo 

de caixa de todos os eventos identificados torna o VPL diferente de zero.  

� Moeda 

Geralmente, em cada Contrato de Concessão, os valores da Proposta Comercial são 

expressos em reais (R$) referentes a uma determinada data-base.  

Assim, entende-se que a avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 

em análise deve ser realizada comparando-se as previsões firmadas entre as partes no Contrato 

de Concessão (e em seus Termos Aditivos) com os efeitos dos eventos extraordinários ocorridos 

no período sobre estas previsões.  

Ou seja, a análise dos eventos ocorridos no período que se qualifiquem para a revisão do 

equilíbrio econômico-financeiro deve ser considerada tomando-se por base os parâmetros de 

custos e de investimentos previstos originalmente. 

  

23.4 O método utilizado 

Para a execução das análises e cálculos necessários à avaliação da necessidade de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, através do método de fluxo de caixa 

descontado, a FGV desenvolveu modelo interativo em planilhas eletrônicas Excel. Estas estão 

organizadas em pastas onde são armazenados dados informados pelas empresas e que contêm 

os cálculos e tratamentos lógicos pertinentes. A divisão das pastas nas planilhas é a que segue: 
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� BP/DRE - Dados referentes aos demonstrativos contábeis das empresas; 

� Índices - Índices utilizados para atualização dos valores para o ano e mês desejado; 

� Comparativo Rubricas - Tabela comparativa entre os valores informados pelas 

empresas e os calculados pelo modelo; 

� Pleito - Dados referentes ao pleito feito pelas empresas na presente revisão quinquenal; 

� Proposta Original - Dados referentes à proposta inicial das empresas onde foi definida a 

TIR do projeto; 

� Realizado concessionária - Dados anuais referente ao caixa efetivamente realizado 

pelas empresas; 

� FC Realizado - Conversão dos dados realizados para o formato de fluxo de caixa 

AGENERSA, segundo modelo constante do Ofício AGENERSA-RJ/CAPET Nº 004/09 de  

10 de março de 2009; 

� Projeção de Volumes - Projeção de volumes de água e esgoto a serem tratados nos 

anos futuros; 

� FC Projetado - Desenvolvimento do fluxo de caixa para os anos seguintes da 

concessão; 

� FC Total TIR - Fluxo de caixa completo, com a junção dos caixas efetivamente 

realizados até 2008 e os fluxos projetados de 2009 até o final do prazo contratado da 

concessão 

� Estudo tarifário - Projeção dos valores de tarifa, faturamento e arrecadação de receita 

para os anos futuros da concessão; 

� Investimentos Cronograma FISFIN - Cronograma físico financeiro dos investimentos 

planejados e/ou propostos pelas empresas; 

� Investimentos - Quadro com os investimentos já organizados pela série do fluxo de 

caixa futuro; 

� Var. Permanente - Dados referentes ao imobilizado da empresa conforme balancetes 

fornecidos; e 

� Custo de Pessoal - estimativa do custo de pessoal das empresas. 

Algumas dessas pastas são exclusivamente de armazenamento ou de estudo, enquanto que 

outras são utilizadas para cálculos e tratamento lógico dos dados. Dessa forma, é fortemente 

recomendado que nenhuma dessas pastas seja alterada nem suprimida da planilha sem completo 

domínio do seu todo. 
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23.5 Formato de Apresentação do fluxo de caixa adotado 

Adotou-se como padrão o fluxo de caixa da Deliberação AGENERSA Nº 114, de 26 de junho de 

2007, que aprovou a Primeira Revisão Quinquenal do Contrato de Concessão, como modelo de 

informação para os dados de caixa. A estrutura do modelo é a que segue: 

Especificação

Entrada de Caixa

  Receita da Tarifa (com inadimplência)

  Outras Receitas

  Receitas Financeiras

Total de Entradas

Saídas de Caixa

  Custos Operacionais

  Pagamento pela Outorga

  Seguros/ Garantias

Investimentos Concessionária

Tributos da Receita

Impostos sobre Lucros

Total de Saídas de Caixa

Saldo de Caixa Anual ( 1 - 2 )

Como o próprio nome indica os valores apresentados nos fluxos de caixa representam as 

entradas e saídas de caixa ocorridas no ano, controlados pela Tesouraria da Concessionária e 

refletem as movimentações efetivas ocorridas durante os períodos. 

Para a elaboração das análises, cenários e conseqüente cálculo do desequilíbrio econômico-

financeiro, a FGV utilizou valores de entradas e saídas de caixa, informados pela Empresa, 

conforme seus controles gerenciais e dos demonstrativos econômico-financeiros (Balanços 

Patrimoniais, Demonstrativos de Resultados e os pareceres de auditoria) auditados e publicados, 

referentes ao qüinqüênio em análise, em função destes representarem os documentos contábeis 

oficiais da Empresa. 

Entretanto, é importante notar que os dados contábeis são registrados obedecendo o regime de 

competência contábil, assim sendo não refletem exatamente os valores de movimentação de 

caixa efetivamente ocorridos ao longo do exercício. Através dos valores contábeis pode-se apurar 
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aproximações dos valores de caixa desde que se determinem certas premissas e parâmetros 

básicos de tributação, créditos e débitos fiscais e prazos médios de negociação. 

Dessa forma, para a apuração de um fluxo de caixa o mais próximo da realidade ocorrida, a FGV

avaliou os dois conjuntos de dados (Fluxos de Caixa com dados Gerenciais e Fluxos de Caixa 

com dados Contábeis) e como eles influenciam o desequilíbrio econômico-financeiro do modelo. 

23.6 Eventos Causadores do Desequilíbrio Econômico-financeiro do 

Contrato de Concessão 

No presente item a FGV buscou levantar os eventos que provocaram os desequilíbrios 

econômico-financeiros no contrato de concessão da Concessionária, frente ao estabelecido na 

condição da Primeira Revisão Quinquenal, com a consequente redução da TIR do projeto. 

Os seguintes pleitos foram apresentados pela Concessionária como desequilibradores do 

contrato. 

Evento:  Maxidesvalorização Cambial de 2001 a 2002 

Histórico:  Empréstimos tomados em dólares americanos (sem mecanismos de hedge) 

para funding dos investimentos contratados. 

Valor em 2008:  R$ 96.626.247 

Posição AGENERSA: Sem avaliação da CAPET. 

Posição FGV:  A FGV entende que este pleito não faz parte da presente Revisão 

Qüinqüenal e acredita já ter sido avaliado pela AGENERSA quando da 

Primeira Revisão Quinquenal. 

Evento:  PIS/COFINS 

Histórico:  Aumento da alíquota do PIS e da COFINS que a Concessionária não 

repassou para as tarifas.  

Valor em 2008:  R$ 300.332 

Posição AGENERSA: Já existe deliberação da CAPET mas sem parecer final da Agência. 

Posição FGV:  Não incluído na presente Revisão, aguardando posição final da 

AGENERSA. 
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Evento:  SERLA 

Histórico:  Taxa de uso de recursos hídricos que passou a ser cobrada a partir de maio 

de 2004. 

Valor em 2008:  R$ 982.077 

Posição AGENERSA: Ainda não quantificada pela CAPET. 

Posição FGV:  Não incluído na presente Revisão, aguardando posição final da 

AGENERSA. 

Evento:  Carros-Pipa 

Histórico:  Frete de caminhões pipa usados em abastecimentos feitos por ordem 

judicial.  

Valor em 2008:  R$ 4.117.288 

Posição AGENERSA: Em análise pela Agência. 

Posição FGV:  Não incluído na presente Revisão, aguardando posição final da 

AGENERSA. 

Evento:  CPMF 

Histórico:  Criação da contribuição que a Concessionária não repassou para as 

tarifas.  

Valor em 2008:  R$ 8.144.524 

Posição AGENERSA: Sem parecer da Agência. 

Posição FGV:  Não incluído na presente Revisão, aguardando análise da AGENERSA. 

Evento:  Insumo - Cloro 

Histórico:  Aumento do custo do insumo acima dos níveis propostos no contrato de 

concessão.  

Valor em 2008:  R$ 588.326 

Posição AGENERSA: Ainda não encaminhado para a Agência. 

Posição FGV:  Não incluído na presente Revisão, aguardando análise pela AGENERSA. 

Evento:  Insumo - Cloro 
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Histórico:  Aumento do custo do insumo acima dos níveis propostos no contrato de 

concessão.  

Valor em 2008:  R$ 588.326 

Posição AGENERSA: Ainda não encaminhado para a Agência. 

Posição FGV:  Não incluído na presente Revisão, aguardando análise pela AGENERSA. 

Evento:  Obras de reparação de rede contratada 

Histórico:  Obras necessárias para recuperação da rede já instalada e adquirida pela 

Concessionária por ocasião do contrato.  

Valor em 2008:  R$ 9.380.214 

Posição AGENERSA: A CASAN reconhece a necessidade das obras, porém, a CAPET não tem 

ainda cálculo final. 

Posição FGV:  Não incluído na presente Revisão, aguardando parecer final da 

AGENERSA. 

Evento:  Uso do solo em Araruama. 

Histórico:  Taxa cobrada pela Prefeitura de Araruama na instalação de tubulações.  

Valor em 2008:  R$ 418.317 

Posição AGENERSA:  Já encaminhado à Agência, porém, sem avaliação da CAPET. 

Posição FGV:  Não incluído na presente Revisão, aguardando parecer final da 

AGENERSA. 

Evento:  Custo de material em obras solicitadas pela CASAN/AGENERSA. 

Histórico:  Custo de troca de material, por solicitação da CASAN em adutora de água.  

Valor em 2008:  R$ 34.526 

Posição AGENERSA: Já encaminhado à Agência, porém, sem avaliação da CAPET. 

Posição FGV:  Não incluído na presente Revisão, aguardando parecer final da 

AGENERSA. 

Evento:  Obras de expansão de rede por pedido do Poder Concedente. 

Histórico:  Obras necessárias para expansão da rede para atendimento das 

solicitações feitas pelas prefeituras dos municípios atendidos.  

Valor em 2008:  R$ 147.000.000 

Posição AGENERSA: Ainda não encaminhado para a Agência. 
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Posição FGV:  A FGV entende que a Concessionária, para cumprir com suas obrigações 

contratuais e às necessidades do Poder Concedente, deve executar as 

obras, com única exceção do esgotamento sanitário de Arraial do Cabo que 

monta o valor de R$ 6.000.000. Dessa forma, a FGV incluiu na presente 

Revisão Quinquenal o montante de R$ 141.000.000 referente às obras a 

serem realizadas nos anos futuros. 

Em que pese a Concessionária Prolagos, em seu pleito, havia apresentado vários eventos que 

poderiam desequilibrar economicamente o contrato, a FGV identificou somente o diferencial dos 

investimentos, apresentados no quadro a seguir, como impactantes, dada a relevância deles para 

o atendimento ao usuário e ao cumprimento das metas estabelecidas. 

Tabela 23.6.1 

Investimentos em Obras da PROLAGOS 

Investimentos Valor (Dez/2008) Valor (Dez/2003) 

ETE Distrito II - Cabo Frio 3.000 2.200 

ETE Cabo Frio Jd Esperança 5.000 3.667 

Rede Esgoto Distrito II - Cabo Frio 10.000 7.335 

ETE SPA Ampliação Tratamento  6.000 4.401 

ETE Iguaba Ampliação 2.000 1.467 

ETE Buzios Ampliação 3.000 2.200 

Rede Esgoto Cabo Frio - Aeroporto 3.000 2.200 

Rede Esgoto Iguaba Grande 1.000 733 

Rede Esgoto Armação dos Búzios 6.000 4.401 

Adução Água Cabo Frio 9.000 6.601 

Expansão Distribuição Água Cabo Frio 7.200 5.281 

Expansão Distribuição Água Iguaba Grande 1.200 880 

Expansão Distribuição Água SPA 600 440 

Expansão Distribuição Água Armação do Buzios 4.200 3.081 

Expansão Distribuição Água Arraial do Cabo 1.800 1.320 

Expansão Distribuição Água Distrito II Cabo Frio 10.000 7.335 

Expansão Lodo ETA 600 440 

Projeto de Operação Assistida via Telemetria 4.500 3.301 

Captação ETA/Poços 17.000 12.469 

Aumento Adução 36.000 26.405 

Reservatório 9.900 7.261 

TOTAL DE INVESTIMENTOS EM OBRAS 141.000 103.419 
Fonte: Pleito da Prolagos. 
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23.7 Modelos Utilizados  

A FGV, em consonância com o praticado na Primeira Revisão Quinquenal da Concessionária

Prolagos realizada pela antiga ASEP-RJ, tomou a proposta comercial modificada por aquela 

revisão e adicionou os valores realizados, com base nos dados informados pela Concessionária

e consubstanciados por suas demonstrações econômico-financeiras, nos de 2004, 2005, 2006, 

2007 e 2008.  

A Câmara Técnica - CAPET da Agenersa orientou à FGV que verificasse a necessidade de se 

efetuar um ajuste na demanda da Concessionária com base no estudo elaborado pelo IME, 

comparando-o com a realidade encontrada nas regiões atendidas pela Empresa. 

Esta solicitação, a qual tem a plena concordância da equipe de consultores da FGV, ensejou a 

construção de três modelos conforme descritos abaixo. A diferenciação entre eles se dá 

exclusivamente na projeção dos dados de caixa para os exercícios de 2009 até o final da 

concessão. Com relação a esses dados futuros, os modelos considerados são os seguintes: 

� Modelo A - Valores efetivamente realizados desde o início da concessão até 2008 e 

valores futuros (de 2009 até o final da concessão) de arrecadação, custos e 

investimentos apresentados no fluxo equilibrado da primeira Revisão Quinquenal, cuja 

base foi a proposta inicial apresentada pela Concessionária por ocasião da contratação 

da concessão. Esse modelo permite confrontar diretamente os valores que foram 

inicialmente projetados pela Empresa para contratação e assunção do negócio e 

aqueles que efetivamente ocorreram ao longo dos anos. 

� Modelo B - Valores realizados desde o início da concessão até 2008 e valores futuros 

de arrecadação com base no estudo tarifário elaborado pela FGV, considerando a 

efetiva evolução da demanda baseada na atual realidade de cada região. Para os 

valores de custos e despesas, a FGV assumiu o montante de 2008 como base inicial de 

cálculo, corrigindo-o a uma razão percentual (média histórica), até o final da concessão.  

� Modelo C - Valores realizados desde o início da concessão até 2008 e valores futuros 

de arrecadação com base no estudo tarifário elaborado pela FGV, considerando a 
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efetiva evolução da demanda baseada na atual realidade de cada região. Para os 

valores de custos e despesas, a FGV ajustou os custos variáveis (de energia e de 

material químico) por m³ de água tratada, originalmente utilizados na primeira Revisão 

Quinquenal, pelo valor de custos variáveis por m³ efetivamente verificado em 2008. 

Esses custos variáveis ajustados foram adicionados aos demais custos apresentados na 

Primeira Revisão Quinquenal. 

As análises serão feitas confrontando-se os resultados do Modelo A (valores reais do início da 

concessão até 2008 + Primeira Revisão Quinquenal, de 2009 até o final da concessão), com um 

dos outros dois Modelos. A FGV utilizou, para confronto com o Modelo A, o Modelo que 

apresentar menor desequilíbrio econômico-financeiro, conforme pode ser verificado nos quadros 

abaixo. 
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Quadro 23.7.1 

Comparativo de Modelos  - Dados Gerenciais 
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Fonte: Análise FGV. 
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Quadro 23.7.2 

Comparativo de Modelos  - Dados Contábeis 
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Fonte: Análise FGV. 

Conforme pode ser observado nos quadros comparativos acima, o Modelo C (custos de Energia e 

Material Químico ajustados), independente de considerar dados gerenciais ou dados contábeis,  

apresenta um desequilíbrio financeiro menor que o verificado no Modelo B (custos calculados de 

acordo com o perfil histórico da Concessionária), caracterizando que a Prolagos suportou, ao 

longo dos últimos oito anos, custos maiores, em suas operações, do que aqueles inicialmente 

projetados no fechamento do contrato.  

Assim sendo, tendo em vista sempre uma posição conservadora, a FGV adotou, em suas análises 

e cenários para a Concessionária, o custeio com base no ajuste dos custos variáveis de energia 

e materiais químicos, ou seja, aqueles elaborados com base no Modelo C. 
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23.8 Equilíbrio Econômico-financeiro do Contrato de Concessão da 

Prolagos  

Com a finalidade de identificar qual o Modelo que apresenta menor desequilíbrio financeiro, a FGV

procedeu aos cálculos de desequilíbrio considerando uma mesma estrutura de receita e de 

investimentos, variando apenas a forma de cálculo dos custos (por percentuais médios históricos 

verificados nos dados realizados de 2000 a 2008, ou por ajuste dos custos variáveis nos valores 

da Primeira Revisão Quinquenal).  

Conforme pode ser observado no quadro 22.8.4.2, apresentado no subitem 22.8.4 mais adiante,  

como o Modelo C apresenta um desequilíbrio econômico-financeiro menor que o verificado no 

Modelo B, tendo em vista sempre uma posição conservadora, a FGV adotou, em suas análises e 

cenários para a Prolagos, o custeio com base no ajuste dos custos variáveis de energia e 

materiais químicos, ou seja, aqueles apresentados no Modelo C. 

23.8.1 Premissas gerais utilizadas para os cálculos

� Moeda do modelo - Tendo em vista que a Primeira Revisão Quinquenal tomou como 

base a moeda de dezembro de 2003, a FGV trabalhou com todos os dados nesta 

mesma moeda. Para tanto considerou o índice de reajuste tarifário do contrato, qual 

seja, 30% IPC + 70% IGP-DI conforme a tabela abaixo: 

  IPC 

  FGV DADOS  CÁLCULO 

  

Índice do 
mês (%) 

Número índice 
acumulado a 

partir de jan/95 

Índice acumulado 
no ano em % 

Índice do 
mês (%) 

Número índice 
acumulado a 

partir de jan/95 

Índice acumulado 
no ano em % 

jan/95 1,63 110,342 1,63  1,63 110,342 1,63 

fev/95 1,97 112,513 3,63  1,97 112,516 3,63 

mar/95 2,74 115,593 6,46  2,74 115,599 6,47 

abr/95 2,90 118,941 9,55  2,90 118,951 9,56 

mai/95 2,21 121,568 11,96  2,21 121,580 11,98 

jun/95 4,39 126,910 16,88  4,39 126,917 16,90 

jul/95 2,63 130,243 19,95  2,63 130,255 19,97 

ago/95 0,74 131,210 20,85  0,74 131,219 20,86 

set/95 0,67 132,095 21,66  0,67 132,098 21,67 
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out/95 0,63 132,933 22,43  0,63 132,930 22,44 

nov/95 1,25 134,595 23,96  1,25 134,592 23,97 

dez/95 1,57 136,709 25,91   1,57 136,705 25,92 

jan/96 2,70 140,399 2,70  2,70 140,396 2,70 

fev/96 1,46 142,442 4,19  1,46 142,446 4,20 

mar/96 0,43 143,056 4,64  0,43 143,059 4,65 

abr/96 1,31 144,934 6,02  1,31 144,933 6,02 

mai/96 2,08 147,954 8,23  2,08 147,948 8,23 

jun/96 1,57 150,277 9,92  1,57 150,271 9,93 

jul/96 0,76 151,412 10,75  0,76 151,413 10,77 

ago/96 0,01 151,430 10,77  0,01 151,428 10,78 

set/96 -0,35 150,899 10,38  -0,35 150,898 10,39 

out/96 0,18 151,172 10,58  0,18 151,170 10,59 

nov/96 0,25 151,543 10,85  0,25 151,548 10,87 

dez/96 0,44 152,216 11,34   0,44 152,215 11,36 
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  IPC 

  FGV DADOS CÁLCULO 

  

Índice do 
mês (%) 

Número índice 
acumulado a 

partir de jan/95 

Índice acumulado 
no ano em % 

Índice do mês (%) 
Número índice acumulado a partir de jan/95 

Índice acumulado no ano em % 

jan/97 1,85 155,036 1,85  1,85 155,031 1,85 

fev/97 0,53 155,863 2,40  0,53 155,853 2,39 

mar/97 0,63 156,843 3,04  0,63 156,835 3,04 

abr/97 0,80 158,093 3,86  0,80 158,090 3,86 

mai/97 0,39 158,709 4,27  0,39 158,707 4,27 

jun/97 1,30 160,770 5,62  1,30 160,770 5,63 

jul/97 0,24 161,150 5,87  0,24 161,156 5,88 

ago/97 -0,27 160,710 5,58  -0,27 160,721 5,59 

set/97 0,17 160,977 5,76  0,17 160,994 5,77 

out/97 0,29 161,444 6,06  0,29 161,461 6,08 

nov/97 0,53 162,296 6,62  0,53 162,317 6,64 

dez/97 0,56 163,198 7,21   0,56 163,226 7,24 

jan/98 1,26 165,262 1,26  1,26 165,283 1,26 

fev/98 0,14 165,495 1,41  0,14 165,514 1,40 

mar/98 0,33 166,039 1,74  0,33 166,060 1,73 

abr/98 0,23 166,416 1,97  0,23 166,442 1,96 

mai/98 0,14 166,641 2,11  0,14 166,675 2,10 

jun/98 0,41 167,331 2,53  0,41 167,358 2,52 

jul/98 -0,25 166,920 2,28  -0,25 166,940 2,26 

ago/98 -0,52 166,046 1,75  -0,52 166,072 1,73 

set/98 -0,17 165,761 1,57  -0,17 165,790 1,56 

out/98 0,20 166,092 1,77  0,20 166,122 1,76 

nov/98 -0,19 165,769 1,58  -0,19 165,806 1,57 

dez/98 0,09 165,912 1,66   0,09 165,955 1,66 

jan/99 0,64 166,981 0,64  0,64 167,017 0,64 

fev/99 1,41 169,340 2,07  1,41 169,372 2,06 

mar/99 0,95 170,943 3,03  0,95 170,981 3,03 

abr/99 0,52 171,837 3,57  0,52 171,870 3,57 

mai/99 0,08 171,979 3,66  0,08 172,007 3,65 

jun/99 0,65 173,094 4,33  0,65 173,125 4,32 

jul/99 1,20 175,176 5,58  1,20 175,203 5,57 

ago/99 0,48 176,017 6,09  0,48 176,044 6,08 

set/99 0,19 176,344 6,29  0,19 176,378 6,28 

out/99 0,92 177,970 7,27  0,92 178,001 7,26 

nov/99 1,12 179,963 8,47  1,12 179,995 8,46 

dez/99 0,60 181,036 9,12   0,60 181,075 9,11 
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  IPC 

  FGV DADOS  CÁLCULO 

  

Índice do 
mês (%) 

Número índice 
acumulado a 

partir de jan/95 

Índice acumulado 
no ano em % 

Índice do 
mês (%) 

Número índice 
acumulado a 

partir de jan/95 

Índice acumulado 
no ano em % 

jan/00 1,01 182,871 1,01  1,01 182,904 1,01 

fev/00 0,05 182,956 1,06  0,05 182,995 1,06 

mar/00 0,51 183,895 1,58  0,51 183,928 1,58 

abr/00 0,25 184,351 1,83  0,25 184,388 1,83 

mai/00 0,40 185,090 2,24  0,40 185,126 2,24 

jun/00 -0,01 185,071 2,23  -0,01 185,107 2,23 

jul/00 1,91 188,608 4,18  1,91 188,643 4,18 

ago/00 0,86 190,222 5,07  0,86 190,265 5,08 

set/00 0,04 190,289 5,11  0,04 190,341 5,12 

out/00 0,02 190,329 5,13  0,02 190,379 5,14 

nov/00 0,40 191,094 5,56  0,40 191,141 5,56 

dez/00 0,62 192,284 6,21   0,62 192,326 6,21 

jan/01 0,64 193,516 0,64  0,64 193,557 0,64 

fev/01 0,40 194,286 1,04  0,40 194,331 1,04 

mar/01 0,56 195,372 1,61  0,56 195,419 1,61 

abr/01 0,86 197,047 2,48  0,86 197,100 2,48 

mai/01 0,40 197,845 2,89  0,40 197,888 2,89 

jun/01 0,52 198,881 3,43  0,52 198,917 3,43 

jul/01 1,36 201,580 4,83  1,36 201,622 4,84 

ago/01 0,54 202,668 5,40  0,54 202,711 5,41 

set/01 0,12 202,918 5,53  0,12 202,954 5,54 

out/01 0,71 204,366 6,28  0,71 204,395 6,29 

nov/01 0,85 206,111 7,19  0,85 206,132 7,19 

dez/01 0,70 207,548 7,94   0,70 207,575 7,94 

jan/02 0,79 209,191 0,79  0,79 209,215 0,79 

fev/02 0,14 209,483 0,93  0,14 209,508 0,93 

mar/02 0,42 210,372 1,36  0,42 210,388 1,35 

abr/02 0,71 211,866 2,08  0,71 211,882 2,07 

mai/02 0,28 212,468 2,37  0,28 212,475 2,36 

jun/02 0,55 213,631 2,93  0,55 213,644 2,92 

jul/02 1,03 215,832 3,99  1,03 215,845 3,98 

ago/02 0,76 217,479 4,78  0,76 217,485 4,77 

set/02 0,66 218,921 5,48  0,66 218,920 5,46 

out/02 1,14 221,421 6,68  1,14 221,416 6,66 

nov/02 3,14 228,380 10,04  3,14 228,368 10,01 

dez/02 1,94 232,818 12,18   1,94 232,798 12,14 
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  IPC 

  FGV DADOS CÁLCULO 

  

Índice do 
mês (%) 

Número índice 
acumulado a 

partir de jan/95 

Índice acumulado 
no ano em % 

Índice do 
mês (%) 

Número índice 
acumulado a 

partir de jan/95 

Índice acumulado 
no ano em % 

jan/03 2,32 238,226 2,32  2,32 238,199 2,32 

fev/03 1,37 241,482 3,72  1,37 241,462 3,72 

mar/03 1,06 244,044 4,82  1,06 244,021 4,82 

abr/03 1,12 246,772 5,99  1,12 246,754 5,99 

mai/03 0,69 248,476 6,73  0,69 248,457 6,72 

jun/03 -0,16 248,078 6,55  -0,16 248,059 6,55 

jul/03 0,34 248,925 6,92  0,34 248,902 6,91 

ago/03 0,13 249,261 7,06  0,13 249,226 7,05 

set/03 0,76 251,154 7,88  0,76 251,120 7,86 

out/03 0,21 251,692 8,11  0,21 251,647 8,09 

nov/03 0,33 252,532 8,47  0,33 252,477 8,45 

dez/03 0,43 253,610 8,93   0,43 253,563 8,92 

jan/04 1,08 256,355 1,08  1,08 256,301 1,08 

fev/04 0,28 257,078 1,37  0,28 257,019 1,36 

mar/04 0,46 258,273 1,84  0,46 258,201 1,83 

abr/04 0,31 259,061 2,15  0,31 259,001 2,15 

mai/04 0,71 260,902 2,88  0,71 260,840 2,88 

jun/04 0,78 262,928 3,67  0,78 262,875 3,68 

jul/04 0,59 264,478 4,29  0,59 264,426 4,29 

ago/04 0,78 266,554 5,10  0,78 266,489 5,10 

set/04 0,01 266,575 5,11  0,01 266,516 5,11 

out/04 0,10 266,847 5,22  0,10 266,783 5,22 

nov/04 0,37 267,833 5,61  0,37 267,770 5,61 

dez/04 0,63 269,512 6,27   0,63 269,457 6,28 

jan/05 0,85 271,810 0,85  0,85 271,747 0,85 

fev/05 0,43 272,976 1,29  0,43 272,916 1,28 

mar/05 0,70 274,894 2,00  0,70 274,826 1,99 

abr/05 0,88 277,314 2,89  0,88 277,244 2,89 

mai/05 0,79 279,507 3,71  0,79 279,434 3,70 

jun/05 -0,05 279,357 3,65  -0,05 279,294 3,65 

jul/05 0,13 279,725 3,79  0,13 279,657 3,78 

ago/05 -0,44 278,497 3,33  -0,44 278,427 3,32 

set/05 0,09 278,758 3,43  0,09 278,678 3,41 

out/05 0,42 279,917 3,86  0,42 279,848 3,84 

nov/05 0,57 281,508 4,45  0,57 281,443 4,43 

dez/05 0,46 282,811 4,93   0,46 282,738 4,91 
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  IPC 

  FGV DADOS  CÁLCULO 

  

Índice do 
mês (%) 

Número índice 
acumulado a 

partir de jan/95 

Índice acumulado 
no ano em % 

Índice do 
mês (%) 

Número índice 
acumulado a 

partir de jan/95 

Índice acumulado 
no ano em % 

jan/06 0,65 284,658 0,65  0,65 284,576 0,65 

fev/06 0,01 284,692 0,67  0,01 284,604 0,66 

mar/06 0,22 285,305 0,88  0,22 285,230 0,88 

abr/06 0,34 286,265 1,22  0,34 286,200 1,22 

mai/06 -0,19 285,712 1,03  -0,19 285,656 1,03 

jun/06 -0,40 284,560 0,62  -0,40 284,513 0,63 

jul/06 0,06 284,730 0,68  0,06 284,684 0,69 

ago/06 0,16 285,194 0,84  0,16 285,139 0,85 

set/06 0,19 285,745 1,04  0,19 285,681 1,04 

out/06 0,14 286,132 1,17  0,14 286,081 1,18 

nov/06 0,24 286,814 1,42  0,24 286,768 1,42 

dez/06 0,63 288,621 2,05   0,63 288,575 2,06 

jan/07 0,69 290,608 0,69  0,69 290,566 0,69 

fev/07 0,34 291,589 1,03  0,34 291,554 1,03 

mar/07 0,48 292,991 1,51  0,48 292,953 1,51 

abr/07 0,31 293,899 1,83  0,31 293,861 1,82 

mai/07 0,25 294,633 2,08  0,25 294,596 2,07 

jun/07 0,42 295,874 2,51  0,42 295,833 2,50 

jul/07 0,28 296,694 2,80  0,28 296,661 2,79 

ago/07 0,42 297,945 3,23  0,42 297,907 3,22 

set/07 0,23 298,616 3,46  0,23 298,592 3,46 

out/07 0,13 299,005 3,60  0,13 298,980 3,59 

nov/07 0,27 299,801 3,87  0,27 299,787 3,87 

dez/07 0,70 301,909 4,60   0,70 301,886 4,60 

jan/08 0,97 304,850 0,97  0,97 304,814 0,97 

fev/08 0,00 304,862 0,98  0,00 304,814 0,97 

mar/08 0,45 306,220 1,43  0,45 306,186 1,42 

abr/08 0,72 308,433 2,16  0,72 308,391 2,15 

mai/08 0,87 311,115 3,05  0,87 311,074 3,04 

jun/08 0,77 313,512 3,84  0,77 313,469 3,83 

jul/08 0,53 315,173 4,39  0,53 315,130 4,38 

ago/08 0,14 315,619 4,54  0,14 315,571 4,53 

set/08 -0,09 315,327 4,44  -0,09 315,287 4,44 

out/08 0,47 316,805 4,93  0,47 316,769 4,93 

nov/08 0,56 318,543 4,93  0,56 318,543 5,52 

dez/08 0,50 320,136 4,93   0,50 320,136 6,05 
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  IGP - DI 30% IPC   

  FGV DADOS  CÁLCULO 70% IGP - DI   

  

Índice 
do mês 

(%) 

Número 
índice 

acumulado 
a partir de 

jan/95 

Índice 
acumulado 
no ano em 

% 

Índice 
do mês 

(%) 

Número 
índice 

acumulado 
a partir de 

jan/95 

Índice 
acumulado 
no ano em 

% 

FÓRMULA PARA 
ATUALIZAÇÃO 

  IPC IGP - DI TOTAL 

jan/95 1,36 108,785 1,36  1,36 108,785 1,36 jan/95 33,1026 76,1495 109,2521

fev/95 1,15 110,039 2,53  1,15 110,036 2,53 fev/95 33,7539 77,0273 110,7812

mar/95 1,81 112,035 4,39  1,81 112,028 4,39 mar/95 34,6779 78,4245 113,1024

abr/95 2,30 114,614 6,79  2,30 114,605 6,79 abr/95 35,6823 80,2298 115,9121

mai/95 0,40 115,071 7,22  0,40 115,063 7,22 mai/95 36,4704 80,5497 117,0201

jun/95 2,62 118,090 10,03  2,62 118,078 10,03 jun/95 38,0730 82,6630 120,7360

jul/95 2,24 120,733 12,49  2,24 120,723 12,49 jul/95 39,0729 84,5131 123,5860

ago/95 1,29 122,289 13,94  1,29 122,280 13,94 ago/95 39,3630 85,6023 124,9653

set/95 -1,08 120,967 12,71  -1,08 120,959 12,71 set/95 39,6285 84,6769 124,3054

out/95 0,23 121,241 12,97  0,23 121,237 12,97 out/95 39,8799 84,8687 124,7486

nov/95 1,33 122,850 14,47  1,33 122,849 14,47 nov/95 40,3785 85,9950 126,3735

dez/95 0,27 123,187 14,78 0,27 123,181 14,78 dez/95 41,0127 86,2309 127,2436

jan/96 1,79 125,397 1,79  1,79 125,386 1,79 jan/96 42,1197 87,7779 129,8976

fev/96 0,76 126,353 2,57  0,76 126,339 2,56 fev/96 42,7326 88,4471 131,1797

mar/96 0,22 126,627 2,79  0,22 126,617 2,79 mar/96 42,9168 88,6389 131,5557

abr/96 0,70 127,509 3,51  0,70 127,503 3,51 abr/96 43,4802 89,2563 132,7365

mai/96 1,68 129,655 5,25  1,68 129,645 5,25 mai/96 44,3862 90,7585 135,1447

jun/96 1,22 131,240 6,54  1,22 131,227 6,53 jun/96 45,0831 91,8680 136,9511

jul/96 1,09 132,674 7,70  1,09 132,657 7,69 jul/96 45,4236 92,8718 138,2954

ago/96 0,00 132,679 7,71  0,00 132,657 7,69 ago/96 45,4290 92,8753 138,3043

set/96 0,13 132,849 7,84  0,13 132,829 7,83 set/96 45,2697 92,9943 138,2640

out/96 0,22 133,141 8,08  0,22 133,121 8,07 out/96 45,3516 93,1987 138,5503

nov/96 0,28 133,517 8,39  0,28 133,494 8,37 nov/96 45,4629 93,4619 138,9248

dez/96 0,88 134,689 9,34 0,88 134,669 9,32 dez/96 45,6648 94,2823 139,9471

jan/97 1,58 136,814 1,58  1,58 136,797 1,58 jan/97 46,5108 95,7698 142,2806

fev/97 0,42 137,390 2,01  0,42 137,372 2,01 fev/97 46,7589 96,1730 142,9319

mar/97 1,16 138,990 3,19  1,16 138,966 3,19 mar/97 47,0529 97,2930 144,3459

abr/97 0,59 139,807 3,80  0,59 139,786 3,80 abr/97 47,4279 97,8649 145,2928

mai/97 0,30 140,229 4,11  0,30 140,205 4,11 mai/97 47,6127 98,1603 145,7730

jun/97 0,70 141,207 4,84  0,70 141,186 4,84 jun/97 48,2310 98,8449 147,0759

jul/97 0,09 141,330 4,93  0,09 141,313 4,93 jul/97 48,3450 98,9310 147,2760

ago/97 -0,04 141,268 4,88  -0,04 141,256 4,89 ago/97 48,2130 98,8876 147,1006

set/97 0,59 142,101 5,50  0,59 142,089 5,51 set/97 48,2931 99,4707 147,7638

out/97 0,34 142,587 5,86  0,34 142,572 5,87 out/97 48,4332 99,8109 148,2441

nov/97 0,83 143,771 6,74  0,83 143,755 6,75 nov/97 48,6888 100,6397 149,3285

dez/97 0,69 144,765 7,48 0,69 144,747 7,49 dez/97 48,9594 101,3355 150,2949
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  IGP - DI 30% IPC   

  FGV DADOS  CÁLCULO 70% IGP - DI   

  

Índice 
do mês 

(%) 

Número 
índice 

acumulado 
a partir de 

jan/95 

Índice 
acumulado 
no ano em 

% 

Índice 
do mês 

(%) 

Número 
índice 

acumulado a 
partir de 

jan/95 

Índice 
acumulado 
no ano em 

% 

FÓRMULA PARA 
ATUALIZAÇÃO 

  IPC IGP - DI TOTAL 

jan/98 0,88 146,038 0,88  0,88 146,021 0,88 jan/98 49,5786 102,2266 151,8052

fev/98 0,02 146,067 0,90  0,02 146,050 0,90 fev/98 49,6485 102,2469 151,8954

mar/98 0,23 146,408 1,13  0,23 146,386 1,13 mar/98 49,8117 102,4856 152,2973

abr/98 -0,13 146,211 1,00  -0,13 146,196 1,00 abr/98 49,9248 102,3477 152,2725

mai/98 0,23 146,544 1,23  0,23 146,532 1,23 mai/98 49,9923 102,5808 152,5731

jun/98 0,28 146,951 1,51  0,28 146,942 1,51 jun/98 50,1993 102,8657 153,0650

jul/98 -0,38 146,398 1,13  -0,38 146,384 1,12 jul/98 50,0760 102,4786 152,5546

ago/98 -0,17 146,144 0,95  -0,17 146,135 0,95 ago/98 49,8138 102,3008 152,1146

set/98 -0,02 146,111 0,93  -0,02 146,106 0,93 set/98 49,7283 102,2777 152,0060

out/98 -0,03 146,063 0,90  -0,03 146,062 0,90 out/98 49,8276 102,2441 152,0717

nov/98 -0,18 145,797 0,71  -0,18 145,799 0,72 nov/98 49,7307 102,0579 151,7886

dez/98 0,98 147,231 1,70 0,98 147,228 1,71 dez/98 49,7736 103,0617 152,8353

jan/99 1,15 148,921 1,15  1,15 148,921 1,15 jan/99 50,0943 104,2447 154,3390

fev/99 4,44 155,528 5,64  4,44 155,533 5,64 fev/99 50,8020 108,8696 159,6716

mar/99 1,98 158,600 7,72  1,98 158,613 7,73 mar/99 51,2829 111,0200 162,3029

abr/99 0,03 158,647 7,75  0,03 158,661 7,76 abr/99 51,5511 111,0529 162,6040

mai/99 -0,34 158,100 7,38  -0,34 158,122 7,39 mai/99 51,5937 110,6700 162,2637

jun/99 1,02 159,711 8,48  1,02 159,735 8,49 jun/99 51,9282 111,7977 163,7259

jul/99 1,59 162,253 10,20  1,59 162,275 10,21 jul/99 52,5528 113,5771 166,1299

ago/99 1,45 164,612 11,81  1,45 164,628 11,81 ago/99 52,8051 115,2284 168,0335

set/99 1,47 167,028 13,45  1,47 167,048 13,45 set/99 52,9032 116,9196 169,8228

out/99 1,89 170,182 15,59  1,89 170,205 15,59 out/99 53,3910 119,1274 172,5184

nov/99 2,53 174,496 18,52  2,53 174,511 18,51 nov/99 53,9889 122,1472 176,1361

dez/99 1,23 176,647 19,98 1,23 176,657 19,97 dez/99 54,3108 123,6529 177,9637

jan/00 1,02 178,454 1,02  1,02 178,459 1,02 jan/00 54,8613 124,9178 179,7791

fev/00 0,19 178,800 1,22  0,19 178,798 1,21 fev/00 54,8868 125,1600 180,0468

mar/00 0,18 179,128 1,40  0,18 179,120 1,39 mar/00 55,1685 125,3896 180,5581

abr/00 0,13 179,357 1,53  0,13 179,353 1,52 abr/00 55,3053 125,5499 180,8552

mai/00 0,67 180,563 2,22  0,67 180,555 2,20 mai/00 55,5270 126,3941 181,9211

jun/00 0,93 182,236 3,16  0,93 182,234 3,15 jun/00 55,5213 127,5652 183,0865

jul/00 2,26 186,353 5,49  2,26 186,352 5,48 jul/00 56,5824 130,4471 187,0295

ago/00 1,82 189,746 7,42  1,82 189,744 7,40 ago/00 57,0666 132,8222 189,8888

set/00 0,69 191,049 8,15  0,69 191,053 8,14 set/00 57,0867 133,7343 190,8210

out/00 0,37 191,763 8,56  0,37 191,760 8,54 out/00 57,0987 134,2341 191,3328

nov/00 0,39 192,506 8,98  0,39 192,508 8,96 nov/00 57,3282 134,7542 192,0824

dez/00 0,76 193,970 9,81 0,76 193,971 9,79 dez/00 57,6852 135,7790 193,4642
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  IGP - DI 30% IPC   

  FGV DADOS CÁLCULO 70% IGP - DI   

  

Índice 
do mês 

(%) 

Número 
índice 

acumulado 
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jan/95 

Índice 
acumulado 
no ano em 

% 
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do mês 

(%) 

Número 
índice 

acumulado 
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jan/95 

Índice 
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FÓRMULA PARA 
ATUALIZAÇÃO 

  

  IPC IGP - DI TOTAL 

jan/01 0,49 194,920 0,49  0,49 194,921 0,49 jan/01 58,0548 136,4440 194,4988

fev/01 0,34 195,580 0,83  0,34 195,584 0,83 fev/01 58,2858 136,9060 195,1918

mar/01 0,80 197,151 1,64  0,80 197,149 1,64 mar/01 58,6116 138,0057 196,6173

abr/01 1,13 199,374 2,79  1,13 199,377 2,79 abr/01 59,1141 139,5618 198,6759

mai/01 0,44 200,251 3,24  0,44 200,254 3,24 mai/01 59,3535 140,1757 199,5292

jun/01 1,46 203,167 4,74  1,46 203,178 4,75 jun/01 59,6643 142,2169 201,8812

jul/01 1,62 206,450 6,43  1,62 206,469 6,45 jul/01 60,4740 144,5150 204,9890

ago/01 0,90 208,315 7,40  0,90 208,327 7,41 ago/01 60,8004 145,8205 206,6209

set/01 0,38 209,111 7,81  0,38 209,119 7,82 set/01 60,8754 146,3777 207,2531

out/01 1,45 212,135 9,36  1,45 212,151 9,38 out/01 61,3098 148,4945 209,8043

nov/01 0,76 213,756 10,20  0,76 213,763 10,21 nov/01 61,8333 149,6292 211,4625

dez/01 0,18 214,137 10,40 0,18 214,148 10,41 dez/01 62,2644 149,8959 212,1603

jan/02 0,19 214,535 0,19  0,19 214,555 0,19 jan/02 62,7573 150,1745 212,9318

fev/02 0,18 214,927 0,37  0,18 214,941 0,37 fev/02 62,8449 150,4489 213,2938

mar/02 0,11 215,170 0,48  0,11 215,177 0,48 mar/02 63,1116 150,6190 213,7306

abr/02 0,70 216,673 1,18  0,70 216,683 1,18 abr/02 63,5598 151,6711 215,2309

mai/02 1,11 219,070 2,30  1,11 219,088 2,30 mai/02 63,7404 153,3490 217,0894

jun/02 1,74 222,872 4,08  1,74 222,900 4,08 jun/02 64,0893 156,0104 220,0997

jul/02 2,05 227,441 6,21  2,05 227,469 6,21 jul/02 64,7496 159,2087 223,9583

ago/02 2,36 232,818 8,72  2,36 232,837 8,72 ago/02 65,2437 162,9726 228,2163

set/02 2,64 238,973 11,60  2,64 238,984 11,59 set/02 65,6763 167,2811 232,9574

out/02 4,21 249,042 16,30  4,21 249,045 16,29 out/02 66,4263 174,3294 240,7557

nov/02 5,84 263,580 23,09  5,84 263,589 23,08 nov/02 68,5140 184,5060 253,0200

dez/02 2,70 270,692 26,41 2,70 270,706 26,40 dez/02 69,8454 189,4844 259,3298

jan/03 2,17 276,578 2,17  2,17 276,580 2,17 jan/03 71,4678 193,6046 265,0724

fev/03 1,59 280,984 3,80  1,59 280,978 3,79 fev/03 72,4446 196,6888 269,1334

mar/03 1,66 285,640 5,52  1,66 285,642 5,51 mar/03 73,2132 199,9480 273,1612

abr/03 0,41 286,815 5,96  0,41 286,813 5,94 abr/03 74,0316 200,7705 274,8021

mai/03 -0,67 284,900 5,25  -0,67 284,891 5,23 mai/03 74,5428 199,4300 273,9728

jun/03 -0,70 282,913 4,51  -0,70 282,897 4,49 jun/03 74,4234 198,0391 272,4625

jul/03 -0,20 282,349 4,31  -0,20 282,331 4,28 jul/03 74,6775 197,6443 272,3218

ago/03 0,62 284,105 4,96  0,62 284,081 4,93 ago/03 74,7783 198,8735 273,6518

set/03 1,05 287,081 6,05  1,05 287,064 6,03 set/03 75,3462 200,9567 276,3029

out/03 0,44 288,337 6,52  0,44 288,327 6,50 out/03 75,5076 201,8359 277,3435

nov/03 0,48 289,718 7,03  0,48 289,711 7,01 nov/03 75,7596 202,8026 278,5622

dez/03 0,60 291,462 7,67 0,60 291,449 7,65 dez/03 76,0830 204,0234 280,1064
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  IPC IGP - DI TOTAL 

jan/04 0,80 293,793 0,80  0,80 293,781 0,80 jan/04 76,9065 205,6551 282,5616

fev/04 1,08 296,976 1,89  1,08 296,954 1,89 fev/04 77,1234 207,8832 285,0066

mar/04 0,93 299,746 2,84  0,93 299,716 2,84 mar/04 77,4819 209,8222 287,3041

abr/04 1,15 303,184 4,02  1,15 303,163 4,02 abr/04 77,7183 212,2288 289,9471

mai/04 1,46 307,616 5,54  1,46 307,589 5,54 mai/04 78,2706 215,3312 293,6018

jun/04 1,29 311,576 6,90  1,29 311,557 6,90 jun/04 78,8784 218,1032 296,9816

jul/04 1,14 315,113 8,11  1,14 315,109 8,12 jul/04 79,3434 220,5791 299,9225

ago/04 1,31 319,244 9,53  1,31 319,237 9,54 ago/04 79,9662 223,4708 303,4370

set/04 0,48 320,788 10,06  0,48 320,769 10,07 set/04 79,9725 224,5516 304,5241

out/04 0,53 322,492 10,65  0,53 322,469 10,65 out/04 80,0541 225,7444 305,7985

nov/04 0,82 325,148 11,56  0,82 325,113 11,56 nov/04 80,3499 227,6036 307,9535

dez/04 0,52 326,833 12,14 0,52 326,804 12,14 dez/04 80,8536 228,7831 309,6367

jan/05 0,33 327,915 0,33  0,33 327,882 0,33 jan/05 81,5430 229,5405 311,0835

fev/05 0,40 329,241 0,74  0,40 329,194 0,73 fev/05 81,8928 230,4687 312,3615

mar/05 0,99 332,490 1,73  0,99 332,453 1,73 mar/05 82,4682 232,7430 315,2112

abr/05 0,51 334,170 2,24  0,51 334,149 2,25 abr/05 83,1942 233,9190 317,1132

mai/05 -0,25 333,321 1,99  -0,25 333,314 1,99 mai/05 83,8521 233,3247 317,1768

jun/05 -0,45 331,823 1,53  -0,45 331,814 1,53 jun/05 83,8071 232,2761 316,0832

jul/05 -0,40 330,484 1,12  -0,40 330,487 1,12 jul/05 83,9175 231,3388 315,2563

ago/05 -0,79 327,887 0,32  -0,79 327,876 0,32 ago/05 83,5491 229,5209 313,0700

set/05 -0,13 327,454 0,19  -0,13 327,450 0,19 set/05 83,6274 229,2178 312,8452

out/05 0,63 329,529 0,82  0,63 329,513 0,82 out/05 83,9751 230,6703 314,6454

nov/05 0,33 330,619 1,16  0,33 330,600 1,15 nov/05 84,4524 231,4333 315,8857

dez/05 0,07 330,835 1,22 0,07 330,831 1,22 dez/05 84,8433 231,5845 316,4278

jan/06 0,72 333,222 0,72  0,72 333,213 0,72 jan/06 85,3974 233,2554 318,6528

fev/06 -0,06 333,030 0,66  -0,06 333,013 0,66 fev/06 85,4076 233,1210 318,5286

mar/06 -0,45 331,531 0,21  -0,45 331,514 0,21 mar/06 85,5915 232,0717 317,6632

abr/06 0,02 331,607 0,23  0,02 331,580 0,23 abr/06 85,8795 232,1249 318,0044

mai/06 0,38 332,851 0,61  0,38 332,840 0,61 mai/06 85,7136 232,9957 318,7093

jun/06 0,67 335,067 1,28  0,67 335,070 1,28 jun/06 85,3680 234,5469 319,9149

jul/06 0,17 335,637 1,45  0,17 335,640 1,45 jul/06 85,4190 234,9459 320,3649

ago/06 0,41 337,011 1,87  0,41 337,016 1,87 ago/06 85,5582 235,9077 321,4659

set/06 0,24 337,817 2,11  0,24 337,825 2,11 set/06 85,7235 236,4719 322,1954

out/06 0,81 340,541 2,93  0,81 340,561 2,94 out/06 85,8396 238,3787 324,2183

nov/06 0,57 342,482 3,52  0,57 342,502 3,53 nov/06 86,0442 239,7374 325,7816

dez/06 0,26 343,384 3,79 0,26 343,393 3,80 dez/06 86,5863 240,3688 326,9551
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  IPC IGP - DI TOTAL 

jan/07 0,43 344,850 0,43  0,43 344,870 0,43 jan/07 87,1824 241,3950 328,5774

fev/07 0,23 345,652 0,66  0,23 345,663 0,66 fev/07 87,4767 241,9564 329,4331

mar/07 0,22 346,407 0,88  0,22 346,423 0,88 mar/07 87,8973 242,4849 330,3822

abr/07 0,14 346,878 1,02  0,14 346,908 1,02 abr/07 88,1697 242,8146 330,9843

mai/07 0,16 347,421 1,18  0,16 347,463 1,18 mai/07 88,3899 243,1947 331,5846

jun/07 0,26 348,328 1,44  0,26 348,366 1,44 jun/07 88,7622 243,8296 332,5918

jul/07 0,37 349,628 1,82  0,37 349,655 1,82 jul/07 89,0082 244,7396 333,7478

ago/07 1,39 354,495 3,24  1,39 354,515 3,24 ago/07 89,3835 248,1465 337,5300

set/07 1,17 358,633 4,44  1,17 358,663 4,45 set/07 89,5848 251,0431 340,6279

out/07 0,75 361,308 5,22  0,75 361,353 5,23 out/07 89,7015 252,9156 342,6171

nov/07 1,05 365,100 6,32  1,05 365,147 6,33 nov/07 89,9403 255,5700 345,5103

dez/07 1,47 370,485 7,89 1,47 370,515 7,89 dez/07 90,5727 259,3395 349,9122

jan/08 0,99 374,139 0,99  0,99 374,183 0,99 jan/08 91,4550 261,8973 353,3523

fev/08 0,38 375,558 1,37  0,38 375,605 1,37 fev/08 91,4586 262,8906 354,3492

mar/08 0,70 378,194 2,08  0,70 378,234 2,08 mar/08 91,8660 264,7358 356,6018

abr/08 1,12 382,414 3,22  1,12 382,470 3,22 abr/08 92,5299 267,6898 360,2197

mai/08 1,88 389,585 5,16  1,88 389,660 5,16 mai/08 93,3345 272,7095 366,0440

jun/08 1,89 396,954 7,14  1,89 397,025 7,15 jun/08 94,0536 277,8678 371,9214

jul/08 1,12 401,406 8,35  1,12 401,472 8,35 jul/08 94,5519 280,9842 375,5361

ago/08 -0,38 399,870 7,93  -0,38 399,946 7,94 ago/08 94,6857 279,9090 374,5947

set/08 0,36 401,327 8,32  0,36 401,386 8,33 set/08 94,5981 280,9289 375,5270

out/08 1,09 405,707 9,51  1,09 405,761 9,51 out/08 95,0415 283,9949 379,0364

nov/08 0,07 406,045 9,51  0,07 406,045 9,59 nov/08 95,5629 284,2315 379,7944

dez/08 0,63 408,603 9,51 0,63 408,603 10,28 dez/08 96,0408 286,0221 382,0629

� PIS/COFINS - Para cálculo destes tributos, a FGV recorreu aos registros contábeis de 

2008 e calculou a razão entre a rubrica “Impostos sobre a Receita” e o valor de 

faturamentos (Receita Bruta abatida dos cancelamentos efetuados). O percentual 

encontrado foi adotado como alíquota média para apuração dos tributos em questão. A 

alíquota apurada para a Concessionária foi de 8,22%. 

� Projeção dos Custos Operacionais - A FGV utilizou diferentes metodologias de cálculo 

para apuração dos Custos e Despesas Operacionais. O detalhamento de cada 

metodologia é apresentado nas premissas específicas de cada Modelo. 
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� IRPJ/CSLL - A FGV adotou a alíquota de 34% para os tributos e considerou, também,  

as eventuais recuperações de prejuízos acumulados conforme registros nos balanços da 

Empresa. 

� Simulações com extensão de prazo de contrato - Quando da análise de simulações com 

extensão do prazo do contrato, adotaram-se os seguintes parâmetros: 

� Prazo de extensão - 10 e 12 anos; 

� Crescimento médio da arrecadação - 1,88% ao ano; e 

� Investimento relativo ao crescimento vegetativo - R$ 2.224.353 por ano em moeda de 

dezembro de 2003 (R$ 3.034.000 em valores de dezembro de 2008, proposto pela 

Concessionária em seu cronograma físico-financeiro)

� Com relação aos investimentos, a FGV adotou os valores originalmente validados na 

Primeira Revisão Quinquenal, e em adição, considerou os investimentos necessários 

para expansão da rede da Prolagos. 

�  A FGV, com base no parecer de seu consultor jurídico, constante do Anexo, não 

considerou entre os investimentos necessários à expansão da rede da Prolagos, acima 

mencionados, aqueles referentes ao ingresso da operação do sistema de esgotamento 

sanitário de Arraial do Cabo, estimados em R$ 6.000.000,00 (R$ 3.000.000 para ETE e 

R$ 3.000.000 para rede de esgotamento) em moeda de dezembro de 2008 ou  

R$ 4.400.808 em moeda de dezembro de 2003. 

23.8.2 Análise do Fluxo de Caixa do Modelo A – Dados Gerenciais x 

Proposta 

A partir da análise do desempenho da Prolagos nos períodos compreendidos entre 1999 e 2008, 

a FGV construiu o cenário abaixo para o qual considerou as seguintes premissas: 

� Premissas: 
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� Os valores de 1999 até 2006 são aqueles realizados, constantes da Primeira Revisão 

Quinquenal, em moeda de dezembro de 2003; 

� Os valores de 2007 e 2008 são os realizados, conforme os controles gerencias 

fornecidos pela Concessionária, em moeda de dezembro de 2003; 

� Projeções de arrecadação, custos e despesas para os períodos subsequentes: 

valores estimados para a Primeira Revisão Quinquenal, conforme fluxo de caixa da 

FRF-IME; 

� Projeção de Investimentos: valores validados na Primeira Revisão Quinquenal; 

� Prazo da análise = 25 anos (10 anos realizados e 15 anos projetados); 

� Moeda = dezembro de 2003; 

� Impostos futuros: são recalculados de acordo com a legislação tributária atual; e 

� Cálculo do desequilíbrio financeiro em valores monetários de dezembro de 2003: 

VPL descontado a uma taxa de 13,02% (TIR original do projeto). 
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Quadro 23.8.3.1 

Fluxo de Caixa do Modelo A – Dados Gerenciais 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)

Especificação Total �$$$  !!!  !!�  !!  !!�  !!�  !!#  !!�  !!�  !!�  !!$  !�!  !��

�8��� �8�� �8��� �8��� �8��# �8��� �8��� �8��� �8��$ �8���! �8���� �8��� �8����

� 8�	�
�� �
�( ����

� 6����
�7�	����,6����8�
��5�B86 ��- ��� ��������� �!�� ��$��  ��$���!�!  ����#����  ������ �  $�$$ ��� �!� $��� � �����!�!�� ���� ����$ ����$����� ���!������ #$������!� �#���#���� ����#���!�

� 6����
�7�	����
�� � )����
��		���� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

������ ��@�8I�� ���8�86�	�� �$�!!����$ ! ! ! ! ! ����$���� ��������# �� ����!�  �� ��#�$ ! ! ! !

1��	�� �� 6���� ��� !��� � #�#���� ��$���� �#��$$ � ���$ �$!�� � �����#�   �����  �!�$$  ��!����  ��!����$ ���!�� �� ��������� ���������

� 6���� �+ �8�86�	�� ������#! �� ����  �!����  ���$ # � ���# �!����� ��!!���$� ��#���$�� ��#�����! ! ! ! ! !

� 6���� ���6���� �3�( �5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

( �5������ 	J5	�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

E �;��� �	6 ��� ���5	*� ���� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

+ �����
�� 8�	�
�� ������#����$� ����������  ������!��  ���������  ��$$����� �!�$����!� �#�� ����� �������!�� ���$#$�#�$ ���� #�!�� �����!��$� �!�����$�� �����$���� � �# ��#�#

� �9
�� �
�( ����

( �� ��� �15	3�
�3��8��� �$��$����� ����$#���� �����!� �� ���!$�� $ ���$!$� !! � �������� � ������$� � ������#� ���! �����  ���������  ����!� �� ��� #��##! ����!�� $$ ���$!�����

( �� ��� �15	3�
�3��8����
�� � ) �����		���� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
���	8G��
� 5� ��6 ���8	) �� � �!�$�$!# �� �!�! �$$�#��  ������ ##����� ��!�� � ��� �����  �#!���!� �� �!���� ! ! =������������������� =������������������� =�������������������

��)��8���5���1���	) � $�!���� #!#�!��  �!$ ���� =��������� =����!#� � !���� ���� �! �!$� �! �!��!�� ! ! ! ! !

� )�	�� 3@�	�8���� ��!���  � ����# �  ���$�# �!����# �##��#� � ��$## �$����$ �� � �� � ����� ! ! ! ! !

K �	�� �
�+ �8�86 ���8�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

���	��L�GM� �
�+ �8�86 ���8�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

08D� ���8��� �( �86� � ��8H	��  �������!�� ����� ���� � ������#� ����!�#��  $�����#�� �!�����$�� ����!!��� ��##��!# ! $�##$�$�� �!������$! ���$ ����#  � ���$��  � ���$��

08D� ���8��� �� ��	�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

7 	�;���� �
��� 6����,��8I���D	��
�� �- �#��!$#��$�  ��#����� ���#����� ���#����� ���!����� #�!#!�$�� #�������$ ��������� �������!� ������� ! ����$� � #�����$�# �� � ���� �������#�

0�5�� ��� �� �;	�E �6 	�� �,��8I���8D	��
�� �-   #�$��� �� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ����!��# ������!�� �� ����� 

+ �����
�� �9
�� ��!���� ��#�� �������$!# #���! �!$! �����$�!�� ��� �$���� #$�#���!#� �������$!�  �� �$���!  �� !���!! �$� # ��! ���� #��!$ � �$����� �!� #���!� � ��!���!�

��N���9;	���

+ �����
�( �����E 9N��
� #$$��$!� !$ =#!��  �!�� = ��$#$�!�� ��������# =��� #�� $� = ��#�����$ = ���$��#�� ����$�� $�  ���#!���� ��!� ���# ������$�� ����$���� ����$!�$�� �!���#� !�

� � �E 0O��1 �� � �0� 71�+ � + 30��



Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

338

(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: 

� TIR = 12,74% < 13,02% 

     DESEQUILÍBRIO 

� A valores de dezembro de 2003 = R$ (2.965.866); e 

� Para compensação em 2009      = R$ (8.431.312).  

23.8.3 Análise do Fluxo de Caixa do Modelo C - Dados Gerenciais 

Como anteriormente explicado, o Modelo C corrige os custos da Primeira Revisão Quinquenal 

recalculando os montantes referentes ao custo de energia, na mesma proporção que esse custo 

foi apresentado nos relatórios financeiros de 2008 da Concessionária, mantendo os demais 

valores de custos e despesas nos mesmos montantes estimados na Primeira Revisão 

Quinquenal. 

Neste modelo está implícito o conceito de separação dos custos e despesas em dois grandes 

grupos. O grupo dos custos variáveis conforme o volume de água e esgoto tratado, representado 

pelos custos de energia, e o grupo dos dispêndios que se mantêm idênticos aos valores 

apresentados na Primeira Revisão Quinquenal. Essa manutenção dos custos e despesas que não 

sejam nem de energia nem de materiais deve-se ao fato de que suas eventuais variações não são 

de imediato sob controle regulatório, assim sendo elas devem correr por exclusiva conta e risco da 

concessão. 

Com relação aos custos, este Modelo, conforme já explicado, assume os valores inicialmente 

projetados pela Empresa e mantidos na Primeira Revisão Quinquenal, ajustando apenas os 

custos de produtos de energia elétrica em função da relação estreita desse custo com o volume 

de tratamento de água e esgoto. 
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O Cenário estima a continuidade da concessão até seu prazo final contratado (2023) e considera 

receitas com ajuste nas curvas de demanda conforme as solicitações feitas pela CAPET da 

AGENERSA, com as seguintes premissas: 

� Premissas: 

� Os valores de 1999 até 2006 são aqueles realizados, constantes da Primeira Revisão 

Quinquenal, em moeda de dezembro de 2003; 

� Os valores de 2007 e 2008 são os realizados, conforme os controles gerenciais 

fornecidos pela Concessionária, em moeda de dezembro de 2003; 

� Projeções para receitas: Apuradas com base na reestruturação tarifária readequada 

à demanda da região; 

� Projeções de Custos e Despesas: custos projetados da Primeira Revisão Quinquenal 

recalculando os montantes referentes ao custo de energia por m³ de água tratada, na 

mesma proporção que esse custo foi apresentado nos relatórios financeiros de 2008 

da Concessionária, mantendo os demais valores de custos e despesas nos mesmos 

montantes estimados na Primeira Revisão Quinquenal;

� Projeção de Investimentos: valores validados na Primeira Revisão Quinquenal e 

investimentos propostos pela Concessionária; 

� Prazo da análise = 25 anos (10 anos realizados e 15 anos projetados); 

� Moeda = dezembro de 2003; 

� Impostos futuros: são recalculados de acordo com a legislação tributária atual; e 

� Cálculo do desequilíbrio financeiro em valores monetários de dezembro de 2003: 

VPL descontado a uma taxa de 13,02% (TIR original do projeto). 
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Quadro 23.8.4.1 

Fluxo de Caixa do Modelo C – Dados Gerenciais 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)

Especificação �$$$  !!!  !!�  !!  !!�  !!�  !!#  !!�  !!�  !!�  !!$  !�!  !��

�8��� �8�� �8��� �8��� �8��# �8��� �8��� �8��� �8��$ �8���! �8���� �8��� �8����

� 8�	�
�� �
�( ����

� 6����
�7�	����,6 ����8�
��5�B86 ��- �!�� ��$��  ��$���!�!  ����#����  ������ �  $�$$ ��� �!� $��� � �����!�!�� ���� ����$ ����$����� ���!������ #����#��!! ����� ���# ����� ��! 

� 6����
�7�	����
�� � )����
��		���� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

������ ��@ �8I�� ���8�86 �	�� ! ! ! ! ! ����$���� ��������# �� ����!�  �� ��#�$ ! ! ! !

1��	�� �� 6���� #�#���� ��$���� �#��$$ � ���$ �$!�� � �����#�   �����  �!�$$  ��!����  ��!����$  ���$���� ��!�!��#� �� ����#!

� 6���� �+ �8�86�	�� �� ����  �!����  ���$ # � ���# �!����� ��!!���$� ��#���$�� ��#�����! ! ! ! ! !

� 6���� ���6���� �3�( �5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

( �5������ 	J5	�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

E �;����	6��� ���5	*� ���� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

+ �����
�� 8�	�
�� ����������  ������!��  ���������  ��$$����� �!�$����!� �#�� ����� �������!�� ���$#$�#�$ ���� #�!�� �����!��$� ���!�#�!�� �$��# �$ � �#�!��� # 

� �9
�� �
�( ����

( �� ��� �15	3�
�3��8��� ����$#���� �����!� �� ���!$�� $ ���$!$� !! � �������� � ������$� � ������#� ���! �����  ���������  ����!� �� ���������# ����# �#�! ���#!�����

( �� ��� �15	3�
�3��8����
�� � ) �����		���� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
���	8G ��
� 5� ��6���8	) �� �� �!�! �$$�#��  ������ ##����� ��!�� � ��� �����  �#!���!� �� �!���� ! ! =������������������� =������������������� =�������������������

��)��8���5���1���	)� #!#�!��  �!$ ���� =��������� =����!#� � !���� ���� �! �!$� �! �!��!�� ! ! ! ! !

� )�	�� 3@�	�8���� ����# �  ���$�# �!����# �##��#� � ��$## �$����$ �� � �� � ����� ! ! ! ! !

K �	�� �
�+ �8�86 ���8�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

���	��L�GM� �
�+ �8�86 ���8�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

08D� ���8��� �( �86� � ��8H	�� ����� ���� � ������#� ����!�#��  $�����#�� �!�����$�� ����!!��� ��##��!# ! $�##$�$�� �!������$! ���$ ����#  � ���$�� � �����#��

08D� ���8��� �� ��	�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

7 	�;���� �
��� 6 ����,��8I���D	��
�� �-  ��#����� ���#����� ���#����� ���!����� #�!#!�$�� #�������$ ��������� �������!� ������� ! ����$� � #��!��$�# ��#!�� �� ��!!��!��

0�5�� ��� �� �;	�E �6 	�� �,��8I���8D	��
�� �- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! #�������� ��!$���#� ����!�# �

+ �����
�� �9
�� �������$!# #���! �!$! �����$�!�� ��� �$���� #$�#���!#� �������$!�  �� �$���!  �� !���!! �$� # ��! ���� #��!$ ���#���!� � �$������ �#���$� � 

��N���9;	���

+ �����
�( �����E 9N��
� =#!��  �!�� = ��$#$�!�� ��������# =��� #�� $� = ��#�����$ = ���$��#�� ����$�� $�  ���#!���� ��!� ���# ������$�� ���#!��$�# �������##�  $�# #�!�!

�� �E 0O��1 ��� �0� 71�+ � + 30��



Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

342

(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)

Especificação  !�  !��  !��  !�#  !��  !��  !��  !�$  ! !  ! �  !   ! �

�8���� �8���# �8���� �8���� �8���� �8���$ �8�� ! �8�� � �8��  �8�� � �8�� � �8�� #

� 8�	�
�� �
�( ����

� 6����
�7�	����,6����8�
��5�B86 ��- �#� � ���� ����$��$! �!���#���� � �#���!�$ ����$#��$� ��� #!�$!� ���!$$��� �$�$�$��!# $����$�! � $��#�#�! � $#�����$## $������#��

� 6����
�7�	����
�� � )����
��		���� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

������ ��@�8I�� ���8�86�	�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

1��	�� �� 6���� ���$���!� ��##��$�! ������#  ��� ���$ ���� �!!� ���$#��  ��$�$���� ��!� ���! ����#�!�� ��  ��!$� ���!����� ����$��� 

� 6���� �+ �8�86�	�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

� 6���� ���6 ���� �3�( �5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

( �5������ 	J5	�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

E �;����	6��� ���5	*� ���� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

+ �����
�� 8�	�
�� ���������� � ��#!��� ����!���#$ ��� �!�$� ��� !���$� $!������ $ $ �!�$�!�� $��!! ���# $#�$���!�� $���� ��  $$��$ ��!� �!��#� ���$

� �9
�� �
�( ����

( �� ��� �15	3�
�3��8��� �����!���� ��� !$�#�� ����!��##! ���$����#� �$��!����� �$���!���! �$�$�#�#�  !� ������  !�##�����  !�$ !�� #  ��  !���#  ��#������

( �� ��� �15	3�
�3��8����
�� � )�����		���� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

���	8G��
� 5� ��6���8	) �� =������������������� =������������������� =������������������� =������������������� =������������������� =������������������� =������������������� =������������������� =������������������� =������������������� =������������������� =�������������������

��) ��8���5���1���	)� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

� ) �	�� 3@�	�8���� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

K �	�� �
�+ �8�86 ���8�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

���	��L�GM� �
�+ �8�86 ���8�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

08D� ���8��� �( �86� � ��8H	�� � ������!� ���$��� �� �����!���! ���!$���#�  ���!����� ��#���$$# �������� #�$�$��## #�#������  �$�����#  �$�����#  �$�����#

08D� ���8��� �� ��	�� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

7	�;���� �
��� 6����,��8I���D	��
�� �- ���� �#�# ���#����� ��#� ��$# ���!��  � ������� � ��!#����� ��  ��!�# ���$����� ��#�$���# ����$��!! ��$!�� $� $�!������

0�5�� ��� �� �;	�E �6 	�� �,��8I���8D	��
�� �- ������!$$ ���!�!�� # ���!!���!! � �����$�# � ���!� �� ����#���$� ����#����$ � �!��� �� � �!����$� �����$�$$� ���� $��  � ��������

+ �����
�� �9
�� �#������#� # �#  ��#� ##�� �� �� #��� $��!� ��� � ���� ���!������ ����#���#� ���������! ��������$� ����#��#�� ���$!����� ������� �$

�� N���9;	���

+ �����
�( �����E 9N��
� � ��!!� ��  $�� ���#$  ��$� ���  $�����#�#  ��$������ � ��!$� �� ���� ����# ���������# �$� �#��$� #���##�#�� #��������� ##������#$

7����08�	8��
�� ��	8��,7 0� - ��" ��

DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO EM R$ (Moeda de Dez/2003) -17.382.486
DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO EM R$ (Valores Atuais - 2009) -43.722.022

�� � �0� 71�+ � + 30��



Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

343

� Resultado: 

� TIR = 11,26% < 13,02% 

     DESEQUILÍBRIO 

� A valores de dezembro de 2003 = R$ (17.382.486); e 

� Para compensação em 2009      = R$ (43.722.022).  

24. Recomposição do Equilíbrio Original do Contrato

O principal elemento para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão está relacionado ao restabelecimento da TIR do projeto ao longo do período contratual.  

Os cálculos apresentados apontam a necessidade de compensação para reequilibrar o contrato 

de concessão através do restabelecimento da taxa interna de retorno do projeto de 13,02% para a 

Prolagos. 

  

Para a recomposição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato a FGV realizou várias 

alternativas de cenários possíveis, ou seja, as combinações que resultem nas mesmas 

remunerações dos projetos. 

As formas convencionais de se recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão poderão ser através: 

� Do reajuste tarifário;  

� Da extensão do prazo da concessão; 

� Da revisão da outorga; 

� Da redução dos investimentos; 

� O emprego de verbas indenizatórias pelo Poder Concedente; e 

� Alteração na taxa interna de retorno do empreendimento. 
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Em todas essas formas, busca-se manter a relação entre os encargos da concessão e a 

remuneração obtida inicialmente estabelecida entre a Concessionária e o Poder Concedente. 

Empregando as opções acima mencionadas, a FGV procurou analisar a seguir as formas de 

reequilíbrio contratual: 

24.1 Reajuste Tarifário 

O reajuste tarifário é a forma mais utilizada para reequilibrar contratos de concessão. Porém, pelo 

princípio da modicidade tarifária, recomenda-se combiná-las simultaneamente com outras formas, 

para minimizar o impacto de uma tarifação muito alta, caso seja necessário para equilibrar os 

contratos. 

24.2 Extensão do Prazo do Arrendamento 

Essa alternativa é muitas vezes usada para não modificar as premissas originais da concessão e 

não onerar os usuários dos serviços das concessões por meio de reajustes das tarifas que 

resultariam em impactos nos fluxos de caixa projetados. 

Nessa hipótese, o cálculo da extensão do prazo de vencimento da concessão seguiu os seguintes 

passos: 

� Considerou-se primeiramente que os períodos de extensão são medidos em anos; 

� Ajustou-se os fluxos de caixa do projeto da data inicial até a data de vencimento original, 

de tal forma que os desequilíbrios estejam refletidos nos fluxos de caixa; e 

� Acrescentou-se um ano de fluxo de caixa, após a data de vencimento, considerando-se 

as premissas originais dos modelos adotados, usando como taxa de desconto a taxa 

interna de retorno original. Este procedimento de acréscimo de anos será repetido até 

que se atinja a taxa interna de retorno de referência para o equilíbrio do contrato. 

Observa-se que o número total de anos adicionados será o prazo de extensão suficiente 
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para a obtenção da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro original do 

contrato. 

24.3 Revisão da Outorga 

A revisão do valor da outorga, ou mesmo a extinção de seu pagamento por parte da 

Concessionária, é uma opção a ser considerada, como uma alternativa a prática do princípio da 

modicidade tarifária, implicando na necessidade de reajustes tarifários menores para a população.    

24.4 Redução dos Investimentos 

A recomposição do equilíbrio poderá ser realizada através da redução ou reprogramação dos 

investimentos previstos, ficando o Poder Concedente responsável por alguns investimentos, 

desonerando a Concessionária, e, consequentemente, reduzindo os reajustes sobre o usuário. 

Um exemplo a ser citado está contido no pleito da Prolagos, que incluiu investimentos futuros no 

CCO para atender um acordo operacional com o Estado para monitoramento da qualidade da 

água na Lagoa de Araruama. A FGV sugere que tais acréscimos de investimentos sejam 

custeados com recursos do FECAM ou outros do Governo Estadual para não sobrecarregar a 

tarifa final. 

24.5 Emprego de Verbas Indenizatórias pelo Poder Concedente 

Esta alternativa para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 

equivale ao pagamento de uma indenização por parte do Poder Concedente. Essa indenização 

deve ser calculada de forma a compensar todo o desequilíbrio econômico-financeiro calculado, no 

caso em que nenhuma outra alternativa seja possível ou acordada para a recomposição do 

equilíbrio original do contrato. 
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24.6 Alteração da Taxa Interna de Retorno do Empreendimento 

Dependendo das condições macro e/ou microeconômicas, tanto as empresas concessionárias 

quanto o Poder Concedente podem concordar em reduzir a taxa interna de retorno originalmente 

acordada no contrato, com a finalidade de adequar-se às novas realidades de demanda, custos 

ou limitações de reajuste tarifário. 

Cabe destacar que para a recomposição inicial do equilíbrio do contrato poder-se-ão utilizar mais 

de uma das alternativas indicadas, simultaneamente, cuja combinação possibilitará a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

É importante ressaltar que as modalidades acima apresentadas para o reequilíbrio do contrato 

(retirada de outorgas, aumento de prazo de concessão e revisão tarifária) são práticas comumente 

utilizadas pelas Agências Reguladoras para reequilíbrio de contratos de concessões. A título de 

exemplo, a própria ASEP-RJ no passado retirou todas as outorgas da Prolagos. A prorrogação de 

contrato de concessão tem sido bastante utilizada pela Secretaria dos Transportes do Estado de 

São Paulo para o reequilibro das concessões rodoviárias. Quanto à revisão tarifária, a FGV cita 

como exemplo a Primeira Revisão Quinquenal da Prolagos na qual a TIR de contrato foi 

recomposta através de realinhamentos na tarifa. 

24.7 Projeções para Recomposição do Reequilíbrio  

O Modelo A, conforme já explanado, considera os valores realizados e os projetados com base na 

proposta inicial da Concessionária. Esse modelo tenta demonstrar o resultado da análise na 

hipótese de que todos os eventos planejados pela Empresa efetivamente ocorressem. É um 

cenário puramente referencial, tendo em vista a impossibilidade de que os valores reais sejam 

idênticos aos programados por ocasião do início da concessão, e seu desequilíbrio representa tão 

somente a discrepância entre os valores inicialmente planejados e a realidade atual. Assim sendo, 

não foram realizadas simulações de reequilíbrio econômico-financeiro para este cenário e, por 

conseguinte, a seguir são apresentados as simulações de tentativa de reequilíbrio do contrato 

apenas com os cenários do Modelo C. 
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24.7.1 Reequilíbrio do Contrato conforme o Modelo C- Dados 

Gerenciais 

24.7.1.1 Reequilíbrio - 1ª simulação 

A FGV apresenta a seguir o fluxo de caixa para reequilibrar o contrato seguindo o Cenário do 

Modelo C, encontrando o percentual de reajuste tarifário necessário para o restabelecimento da 

TIR do contrato em um único reajuste no ano de 2010. 
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Quadro 24.7.1.1.1 

Fluxo de Caixa do Reequilíbrio - Modelo C- Dados Gerenciais - 1ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: reajuste único de 21,14% em 2010.!!!!

24.7.1.2 Reequilíbrio - 2ª simulação (reajuste tarifário em 3 períodos 

anuais) 

A FGV apresenta a seguir outra simulação para reequilibrar o Contrato seguindo o Cenário do 

Modelo C, encontrando o percentual de reajuste tarifário necessário para o restabelecimento da 

TIR do contrato, porém através de 3 reajustes anuais. 
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Quadro 24.7.1.2.1 

Fluxo de Caixa do Reequilíbrio - Modelo C - Dados Gerenciais- 2ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado:!!!! três!!!!reajustes anuais de 8,34% ao ano, sendo o primeiro a partir de 2011 

Tendo em vista a tarifa atualmente cobrada pela Prolagos já se situar em patamares acima da 

média das tarifas cobradas pelo setor, a FGV procurou priorizar as alternativas de reequilíbrio que 

não necessitassem maiores reajustes na tarifa da Concessionária. 

24.7.1.3 Reequilíbrio - 3ª simulação (com extensão de prazo de 10 

anos) 

A partir da análise do desempenho do Cenário, a FGV construiu nova simulação de reequilíbrio 

considerando a extensão do prazo da concessão em mais 10 anos.  

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de R$ 

3.034.000, em moeda de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma físico-financeiro, que 

é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.3.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Gerenciais - 3ª simulação
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: 10 anos de extensão de prazo ainda não são suficientes para reequilibrar o 

contrato, como demonstrado abaixo. 

� TIR = 12,51% < 13,02% 

     DESEQUILÍBRIO 

� A valores de dezembro de 2003 = R$ (6.187.272); e 

� Para compensação em 2009      = R$ (15.562.795).  

24.7.1.4 Reequilíbrio - 4ª simulação (com extensão de prazo de 10 anos 

e um único reajuste) 

Uma vez que a simulação anterior não foi suficiente para reequilibrar o contrato, a FGV apresenta 

a seguir outra sugestão para reequilibrar o contrato seguindo o Cenário do Modelo C, encontrando 

o percentual de reajuste tarifário necessário para o restabelecimento da TIR do contrato, com um 

só reajuste em 2010 e ainda uma extensão de prazo de 10 anos. 

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de  

R$ 3.034.000, em moeda de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma físico-financeiro, 

que é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.4.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Gerenciais - 4ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: a expansão de prazo de 10 anos e ainda a necessidade de um reajuste tarifário 

de 6,18% em 2010. 

24.7.1.5 Reequilíbrio - 5ª simulação (com extensão de prazo de 10 anos 

e três reajustes anuais) 

A FGV apresenta a seguir outra tentativa para reequilibrar o contrato seguindo o Cenário do 

Modelo C, que contempla uma extensão de prazo de 10 anos e um reajuste tarifário necessário 

para o restabelecimento da TIR do contrato, diluído em três reajustes anuais. 

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de  

R$ 3.034.000, em moeda de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma físico-financeiro, 

que é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.5.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Gerenciais - 5ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: uma expansão de prazo de 10 anos composta com três reajustes tarifários 

de 2,45% em 2011, 2012 e 2013. 

24.7.1.6 Reequilíbrio - 6ª simulação (com extensão de prazo de mais de 

12 anos) 

A partir da análise do desempenho do Cenário, a FGV construiu uma nova simulação de 

reequilíbrio considerando a extensão do prazo da concessão em mais 12 anos.  

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de  

R$ 3.034.000, em moeda de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma físico-financeiro, 

que é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.6.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Gerenciais - 6ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: 

� TIR = 12,61% < 13,02% 

     DESEQUILÍBRIO 

� A valores de dezembro de 2003 = R$ (5.106.956); e 

� Para compensação em 2009      = R$ (12.845.485).  

24.7.1.7 Reequilíbrio - 7ª simulação (com extensão de prazo de 12 anos 

e um único reajuste) 

Uma vez que a simulação anterior não foi suficiente para reequilibrar o contrato, a FGV apresenta 

a seguir outra simulação para reequilibrar o Cenário do Modelo C, encontrando o percentual de 

reajuste tarifário necessário para o restabelecimento da TIR do contrato, com um só reajuste em 

2010. 

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de R$ 

3.034.000, em moeda de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma físico-financeiro, que 

é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.7.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Gerenciais - 7ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: uma expansão de prazo de 12 anos  e ainda um reajuste tarifário de 4,97% em 

2010. 

24.7.1.8 Reequilíbrio - 8ª simulação (com extensão de prazo de 12 anos  

e três reajustes anuais) 

A FGV apresenta a seguir nova simulação para reequilibrar o Cenário do Modelo C, além da 

extensão de prazo de 12 anos, a combinação de um reajuste tarifário necessário para o 

restabelecimento da TIR do contrato, porém através de três reajustes anuais. 

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de  

R$ 3.034.000, em moeda de dezembro de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma 

físico-financeiro, que é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.8.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C - Dados Gerenciais - 8ª simulação
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: combinação de uma expansão de prazo em 12 anos e a necessidade de três 

reajustes tarifário de 1,98% em 2011, 2012 e 2013. 

Como pode ser constatado nas análises anteriormente apresentadas, a combinação entre 

expansão do prazo do contrato e reajuste tarifário foi a principal estratégia adotada nos cenários 

propostos como sugestões de reequilíbrio econômico-financeiro da Concessionária. 

Tendo em vista esta estratégia combinada ser conflitante com a consideração exposta pela FGV

no Item 22 do presente relatório, que orienta para a franca preferência por expansão de prazo 

como opção para reequilíbrio do contrato, optou-se por analisar o cenário com expansão máxima 

permitida para o Contrato ou seja, 25 anos. 

No cenário em que se expande o prazo da concessão para 25 anos, verifica-se que o 

desequilíbrio financeiro cai para níveis significativamente mais baixos que os anteriormente 

calculados, entretanto, a simples expansão do prazo do contrato, ao seu limite máximo legal, não 

elimina o desequilíbrio, exigindo ainda um pequeno reajuste único de 1,67% em 2010 ou, 

alternativamente, três reajustes anuais consecutivos, a partir de 2011, de 0,68%. 

A combinação destes dois fatores limitantes, a impossibilidade de novos repasses de reajustes 

tarifários e a expansão máxima permitida do prazo de contrato, reflete uma situação sui generis

para a Concessionária nos próximos anos de concessão. Em se autorizando, na presente 

Revisão, a expansão do prazo, a Concessionária poderá não ter mais margem de manobra para 

eventuais necessidades futuras de reequilíbrio financeiro nas próximas revisões quinquenais.  

24.7.1.9 Reequilíbrio - 9ª simulação (com extensão de prazo de 25 anos  

e reajuste único) 

A FGV apresenta a seguir nova simulação para reequilibrar o Cenário do Modelo C, além da 

extensão de prazo de 25 anos, a combinação de um reajuste tarifário necessário para o 

restabelecimento da TIR do contrato. 

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de  
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R$ 3.034.000, em moeda de dezembro de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma 

físico-financeiro, que é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.9.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Gerenciais - 9ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: a expansão de prazo de 25 anos e ainda a necessidade de um reajuste 

tarifário de 1,67% em 2010. 

24.7.1.10 Reequilíbrio - 10ª simulação (com extensão de prazo de 25 

anos e três reajustes anuais) 

A FGV apresenta a seguir nova simulação para reequilibrar o Cenário do Modelo C, além da 

extensão de prazo de 25 anos, a combinação de um reajuste tarifário necessário para o 

restabelecimento da TIR do contrato, porém através de três reajustes anuais. 

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de  

R$ 3.034.000, em moeda de dezembro de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma 

físico-financeiro, que é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.10.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Gerenciais - 10ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: combinação de uma expansão de prazo em 25 anos e a necessidade de três 

reajustes tarifário de 0,68% em 2011, 2012 e 2013. 

Apesar das tarifas da Prolagos já se encontrarem em um nível acima da média das operadoras 

do País, como demonstrado no gráfico 19.2.4.1, um desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato de concessão na presente Revisão Quinquenal ainda é significativo para uma 

recomposição apenas por extensão de prazo. 

Assim, a análise dos cenários para ambos os modelos mostra que o contrato em geral tende a 

apresentar desequilíbrio econômico-financeiro que, possivelmente, deverá combinar medidas 

mitigatórias de pequenos reajustes anuais e extensão do prazo de concessão, para não 

comprometer o futuro da concessão. 

O quadro a seguir traz o resume as simulações para a compensação do desequilíbrio do contrato, 

anteriormente apresentadas com base no Modelos A e B, que tomou como fonte as informações 

gerenciais da Concessionária: 

Quadro 25.1 
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Fonte: análise FGV.
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24.7.2 Análise do Fluxo de Caixa do Modelo A – Dados Contábeis 

Nesta etapa a FGV, conforme já anteriormente mencionado, procedeu a análise do contrato de 

concessão da Prolagos nos períodos compreendidos entre 1999 e 2008, considerando dados 

realizados contábeis oficiais, como pode ser verificados nas seguintes premissas: 

� Premissas: 

� Os valores de 1999 até 2006 são aqueles realizados, constantes da Primeira Revisão 

Quinquenal, em moeda de dezembro de 2003; 

� Os valores de 2007 e 2008 são os realizados, conforme os relatórios econômico-

financeiros contábeis (Balanço Patrimonial e DRE auditados e publicados), em 

moeda de dezembro de 2003; 

� Projeções para os períodos subsequentes: valores estimados para a Primeira 

Revisão Quinquenal, conforme fluxo de caixa da FRF-IME; 

� Projeção de Investimentos: valores validados na Primeira Revisão Quinquenal; 

� Prazo da análise = 25 anos (10 anos realizados e 15 anos projetados); 

� Moeda = dezembro de 2003; 

� Impostos futuros: são recalculados de acordo com a legislação tributária atual; e 

� Cálculo do desequilíbrio financeiro em valores monetários de dezembro de 2003: 

VPL descontado a uma taxa de 13,02% (TIR original do projeto). 
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Quadro 23.8.3.1 

Fluxo de Caixa do Modelo A – Dados Contábeis 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO EM R$ (Valores Atuais - 2009) -24.313.048
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� Resultado: 

� TIR = 12,22% < 13,02% 

     DESEQUILÍBRIO 

� A valores de dezembro de 2003 = R$ (8.552.552); e 

� Para compensação em 2009      = R$ (24.303.048).  

A FGV, diante do desequilíbrio encontrado, buscou um outro cenário alternativo que viesse 

equilibrar o contrato com o mínimo impacto aos usuários dos sistemas. 

24.7.3 Análise do Fluxo de Caixa do Modelo C - Dados Contábeis 

Como anteriormente explicado, o Modelo C corrige os custos da Primeira Revisão Quinquenal 

recalculando os montantes referentes ao custo de energia, na mesma proporção que esse custo 

foi apresentado nos relatórios financeiros de 2008 da Concessionária, mantendo os demais 

valores de custos e despesas nos mesmos montantes estimados na Primeira Revisão 

Quinquenal. 

Neste modelo está implícito o conceito de separação dos custos e despesas em dois grandes 

grupos. O grupo dos custos variáveis conforme o volume de água e esgoto tratado, representado 

pelos custos de energia, e o grupo dos dispêndios que se mantêm idênticos aos valores 

apresentados na Primeira Revisão Quinquenal. Essa manutenção dos custos e despesas que não 

sejam nem de energia nem de materiais deve-se ao fato de que suas eventuais variações não são 

de imediato sob controle regulatório, assim sendo elas devem correr por exclusiva conta e risco da 

concessão. 

Com relação aos custos, este Modelo, conforme já explicado, assume os valores inicialmente 

projetados pela Empresa e mantidos na Primeira Revisão Quinquenal, ajustando apenas os 

custos de produtos de energia elétrica em função da relação estreita desse custo com o volume 

de tratamento de água e esgoto. 
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O Cenário estima a continuidade da concessão até seu prazo final contratado (2023) e considera 

receitas com ajuste nas curvas de demanda conforme as solicitações feitas pela CAPET, com as 

seguintes premissas: 

� Premissas: 

� Os valores de 1999 até 2006 são aqueles realizados, constantes da Primeira Revisão 

Quinquenal, em moeda de dezembro de 2003; 

� Os valores de 2007 e 2008 são os realizados, conforme os relatórios econômico-

financeiros contábeis (Balanço Patrimonial e DRE auditados e publicados), em 

moeda de dezembro de 2003; 

� Projeções para receitas: apuradas com base na reestruturação tarifária readequada à 

demanda da região; 

� Projeções de Custos e Despesas: custos projetados da Primeira Revisão Quinquenal 

recalculando os montantes referentes ao custo de energia por m³ de água tratada, na 

mesma proporção que esse custo foi apresentado nos relatórios financeiros de 2008 

da Concessionária, mantendo os demais valores de custos e despesas nos mesmos 

montantes estimados na Primeira Revisão Quinquenal;

� Projeção de Investimentos: valores validados na Primeira Revisão Quinquenal e 

investimentos propostos pela Concessionária; 

� Prazo da análise = 25 anos (10 anos realizados e 15 anos projetados); 

� Moeda = dezembro de 2003; 

� Impostos futuros: são recalculados de acordo com a legislação tributária atual; e 

� Cálculo do desequilíbrio financeiro em valores monetários de dezembro de 2003: 

VPL descontado a uma taxa de 13,02% (TIR original do projeto). 
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Quadro 23.8.4.1 

Fluxo de Caixa do Modelo C – Dados Contábeis 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: 

� TIR = 10,71< 13,02% 

     DESEQUILÍBRIO 

� A valores de dezembro de 2003 = R$ (22.969.173); e 

� Para compensação em 2009      = R$ (57.774.168).  

O comparativo dos resultados encontrados pode ser visualizado no quadro abaixo:  

24.7.4 Reequilíbrio para Cenário do Modelo C- Dados Contábeis 

24.7.4.1 Reequilíbrio - 1ª simulação (um único reajuste em 2010) 

A FGV apresenta a seguir o fluxo de caixa para reequilibrar o cenário do Modelo C, considerando 

a fonte de dados contábeis, encontrando o percentual de reajuste tarifário necessário para o 

restabelecimento da TIR do contrato em um único reajuste no ano de 2010. 
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Quadro 24.7.1.1.1 

Fluxo de Caixa do Reequilíbrio - Modelo C- Dados Contábeis - 1ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO EM R$ (Moeda de Dez/2003) 0
DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO EM R$ (Valores Atuais - 2009) 0
PERCENTUAL DE REAJUSTE ÚNICO EM 2010 27,68%
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� Resultado: reajuste único de 27,68% em 2010.!!!!

24.7.4.2 Reequilíbrio - 2ª simulação (reajuste tarifário em 3 períodos 

anuais) 

A FGV apresenta a seguir nova simulação para reequilibrar o contrato do Cenário do Modelo C, 

encontrando o percentual de reajuste tarifário necessário para o restabelecimento da TIR do 

contrato, porém através da aplicação de 3 reajustes anuais sucessivos. 
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Quadro 24.7.1.2.1 

Fluxo de Caixa do Reequilíbrio - Modelo C - Dados Contábeis- 2ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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PERFCENTUAL PARA 3 REAJUSTES EM 2011, 2012 E 2013 10,82%
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� Resultado:!!!! três!!!!reajustes anuais de 10,82% ao ano, sendo o primeiro a partir de 2011 

Tendo em vista a tarifa atualmente cobrada pela Prolagos já se situar em patamares acima da 

média das tarifas cobradas pelo setor, a FGV procurou priorizar as alternativas de reequilíbrio que 

resultassem em menores reajustes na tarifa da Concessionária. 

24.7.4.3 Reequilíbrio - 3ª simulação (com extensão de prazo de 10 

anos) 

Alternativamente, a FGV construiu nova simulação de reequilíbrio considerando a extensão do 

prazo da concessão em mais 10 anos.  

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de R$ 

3.034.000, em moeda de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma físico-financeiro, que 

é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerada para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.3.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Contábeis - 3ª simulação
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: 10 anos de extensão de prazo ainda não são suficientes para reequilibrar o 

contrato, como demonstrado abaixo. 

� TIR = 12,06% < 13,02% 

     DESEQUILÍBRIO 

� A valores de dezembro de 2003 = R$ (11.773.959); e 

� Para compensação em 2009      = R$ (29.614.941).  

24.7.4.4 Reequilíbrio - 4ª simulação (com extensão de prazo de 10 anos 

e um único reajuste) 

Uma vez que a simulação anterior não foi suficiente para reequilibrar o contrato, a FGV apresenta 

a seguir mais outra, com um só reajuste em 2010 e ainda uma extensão de prazo de 10 anos. 

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de  

R$ 3.034.000, em moeda de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma físico-financeiro, 

que é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.4.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Contábeis - 4ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: a expansão de prazo de 10 anos e ainda a necessidade de um reajuste tarifário 

de 12,01% em 2010. 

24.7.4.5 Reequilíbrio - 5ª simulação (com extensão de prazo de 10 anos 

e três reajustes anuais) 

A FGV apresenta a seguir nova simulação que contempla uma extensão de prazo de 10 anos e 

um reajuste tarifário necessário para o restabelecimento da TIR do contrato, diluído em três 

reajustes anuais. 

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de  

R$ 3.034.000, em moeda de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma físico-financeiro, 

que é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.5.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Contábeis - 5ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO EM R$ (Valores Atuais - 2009) 0
PERFCENTUAL PARA 3 REAJUSTES EM 2011, 2012 E 2013 4,59%
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� Resultado: uma expansão de prazo de 10 anos composta com três reajustes tarifários 

de 4,59% em 2011, 2012 e 2013. 

24.7.4.6 Reequilíbrio - 6ª simulação (com extensão de prazo de mais de 

12 anos) 

Alternativamente, a FGV construiu nova simulação de reequilíbrio considerando a extensão do 

prazo da concessão em mais 12 anos.  

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de  

R$ 3.034.000, em moeda de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma físico-financeiro, 

que é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.6.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Contábeis - 6ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: 

� TIR = 12,17% < 13,02% 

     DESEQUILÍBRIO 

� A valores de dezembro de 2003 = R$ (10.693.643); e 

� Para compensação em 2009      = R$ (26.897.631).  

24.7.4.7 Reequilíbrio - 7ª simulação (com extensão de prazo de 12 anos 

e um único reajuste) 

A FGV apresenta a seguir nova simulação na tentativa de buscar uma compensação para o 

desequilíbrio do contrato através da extensão do prazo em 12 anos a aplicação de um único 

reajuste em 2010. 

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de R$ 

3.034.000, em moeda de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma físico-financeiro, que 

é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.7.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Contábeis - 7ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: uma expansão de prazo de 12 anos e ainda um reajuste tarifário de 10,70% em 

2010. 

24.7.4.8 Reequilíbrio - 8ª simulação (com extensão de prazo de 12 anos  

e três reajustes anuais) 

A FGV apresenta a seguir nova simulação para reequilibrar o Contrato de Concessão, onde, além 

da extensão de prazo de 12 anos, indica a combinação de um reajuste tarifário, com a aplicação 

em três anos sucessivos. 

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de  

R$ 3.034.000, em moeda de dezembro de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma 

físico-financeiro, que é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.8.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C - Dados Contábeis - 8ª simulação
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: combinação de uma expansão de prazo em 12 anos e a necessidade de três 

reajustes tarifários de 4,10% ao ano, aplicados em 2011, 2012 e 2013. 

Como pode ser constatado nas análises, anteriormente apresentadas, a combinação entre 

expansão do prazo do contrato e reajuste tarifário foi a principal estratégia adotada nos cenários 

propostos como simulações de reequilíbrio econômico-financeiro da Concessionária. 

Tendo em vista que no item 22 do presente relatório, a FGV, buscando a modicidade tarifária, 

orientou seu estudo para franca preferência por extensão de prazo como opção para reequilíbrio 

do contrato, optou por analisar mais um cenário, considerando a extensão máxima permitida 

legalmente para o Contrato ou seja, 25 anos. 

No cenário em que se expande o prazo da concessão para 25 anos, verifica-se que o 

desequilíbrio financeiro cai para níveis significativamente mais baixos que os anteriormente 

calculados, entretanto, a simples expansão do prazo do contrato, ao seu limite máximo legal, não 

elimina o desequilíbrio, exigindo ainda um pequeno reajuste único de 1,67% em 2010 ou, 

alternativamente, três reajustes anuais consecutivos, a partir de 2011, de 0,68%. 

A combinação destes dois balizadores, o alto patamar de tarifa da Concessionária vis a vis as 

outras operadoras cerceando novos reajustes, a expansão máxima permitida do prazo de 

contrato, reflete uma situação sui generis para a Concessionária nos próximos anos de 

concessão. Em se autorizando, na presente Revisão, a expansão do prazo, a Concessionária

não poderá contar com essa modalidade para eventuais necessidades futuras de reequilíbrio 

financeiro nas próximas revisões quinquenais.  

24.7.4.9 Reequilíbrio - 9ª simulação (com extensão de prazo de 25 anos  

e reajuste único) 

A FGV apresenta a seguir nova simulação para reequilibrar o contrato no Cenário do Modelo C – 

dados contábeis, onde, além da extensão de prazo de 25 anos, combina com um reajuste tarifário 

único. 
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Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de  

R$ 3.034.000, em moeda de dezembro de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma 

físico-financeiro, que é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 



Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

414

Quadro 24.7.1.9.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Contábeis - 9ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: a expansão de prazo de 25 anos e ainda a necessidade de um reajuste 

tarifário de 7,03% em 2010. 

24.7.4.10 Reequilíbrio - 10ª simulação (com extensão de prazo de 25 

anos e três reajustes anuais) 

A FGV apresenta a seguir nova simulação para reequilibrar o contrato no Cenário do Modelo C, 

além da extensão de prazo de 25 anos, combina com um reajuste tarifário através de três 

reajustes anuais consecutivos. 

Para os valores de investimentos, também em uma abordagem conservadora, a FGV considerou 

um custo anual de manutenção para o período de extensão de prazo, com o valor de  

R$ 3.034.000, em moeda de dezembro de 2008, proposto pela Prolagos em seu cronograma 

físico-financeiro, que é de R$ 2.224.353 a valores de dezembro de 2003. 

Para o período de extensão de prazo, foi considerado para a estimativa de receitas uma taxa de 

crescimento de 1,88% ao ano. 
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Quadro 24.7.1.10.1 

Fluxo de Caixa - Modelo C – Dados Contábeis - 10ª simulação 
(VALORES EM REAIS - MOEDA DE DEZEMBRO DE 2003)
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� Resultado: combinação de uma expansão de prazo em 25 anos e a necessidade de três 

reajustes tarifário de 2,71% em 2011, 2012 e 2013. 

Apesar das tarifas da Prolagos já se encontrarem em um nível acima da média das operadoras 

do País, como demonstrado no gráfico 19.2.4.1, os desequilíbrios econômico-financeiros do 

contrato de concessão nas simulações elaboradas na presente Revisão Quinquenal ainda são 

significativos para uma recomposição apenas por extensão de prazo. 

Assim, a análise dos cenários para ambos os modelos mostra que a decisão de recomposição, 

possivelmente, deverá combinar  com pequenos reajustes anuais e extensão do prazo de 

concessão, para não comprometer o futuro da concessão. 

O quadro a seguir reproduz os resultados encontrados: 

Quadro 25.1 

Resumo das Simulações  
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Fonte: análise FGV.

Além dos fluxos de caixa considerando os valores gerenciais e contábeis, por solicitação da 

AGENERSA, a FGV analisou a inclusão dos investimentos referentes à Concessionária vir 

futuramente operar a coleta e tratamento dos esgotos de Arraial do Cabo e suas conseqüências 

em termos de acréscimos marginais de receitas, custos e tributos. 

Essa análise foi realizada sobre o fluxo de caixa com base nos dados contábeis, mas os efeitos 

são proporcionais, com a mesma resposta, no fluxo de caixa com dados gerenciais. 
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Verifica-se que, comparativamente às simulações realizadas com base nos dados contábeis sem 

contemplar a operação do esgoto de Arraial do Cabo,  não há mudança significativa nas TIRs 

resultantes e nos desequilíbrios econômico-financeiros. As diferenças de TIRs resultantes se dão 

em termos decimais e são no sentido de redução do desequilíbrio financeiro, como pode-se 

observar no quadro abaixo. 

Comparativo entre TIRs com e sem Esgoto de Arraial do Cabo 
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Por serem tão pequenas as diferenças das TIRs e, conseqüentemente, dos desequilíbrios 

financeiros em valores absolutos a cada ano, omitiu-se aqui a apresentação dos fluxos de caixa 

no relatório (os referidos fluxos serão encaminhados à AGENERSA em planilha eletrônica 

juntamente com todos os demais arquivos). 

É importante destacar que o negócio “ Coleta e Tratamento de Esgoto de Arraial do Cabo”, muito 

embora tenha pouca expressividade em termos de volume absoluto de recursos, quando 

comparado com os demais fluxos de caixa da Concessionária, tem uma taxa de contribuição 

positiva na carteira de negócios da Empresa. 

Uma análise do fluxo de caixa marginal do negócio “Tratamento de Esgoto de Arraial do Cabo” , 

considerando as receitas, custos, investimentos e tributos sobre a receita, mostra que sua TIR é 

positiva e superior à TIR original da Concessão, que é de 13.02% aa.  

Dependendo do prazo de extensão da concessão, a TIR do negócio “Coleta e Tratamento de 

Esgoto de Arraial do Cabo ” pode alcançar 22,5% ao ano, representando 73% a mais que a TIR 

de 13, 02%. O quadro abaixo ilustra o exposto. 
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Expansão Soma Absoluta VPL TIR
0 7.498.926 824.393 18,80%
10 21.290.060 1.995.007 22,10%
12 24.370.134 2.115.375 22,20%
15 29.210.811 2.254.983 22,30%
25 47.446.997 2.501.824 22,50%

Fonte: Simulações Modelo C – Com dados Gerenciais 

Assim sendo, a implantação da coleta e do tratamento do Esgoto de Arraial do Cabo representa 

uma boa decisão em termos marginais de negócio, gerando, inclusive, um pequena redução na 

necessidade de reajustes tarifários para recomposição dos desequilíbrios financeiros verificados 

sem a contribuição deste. Sua aceitação depende muito mais de uma decisão jurídica quanto a 

sua incorporação no contrato original da concessão.  

Os reajustes, considerando os cenários elaborados com o Modelo C e utilizando os dados 

gerenciais (que apresentam desequilíbrios financeiros menores que com os dados contábeis), 

passam a ser ligeiramente menores que os anteriormente calculados, como pode ser visto no 

quadro abaixo. 

  

Reajustes Tarifários – Dados Gerenciais com Esgoto de Arraial do Cabo 
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Fonte: Simulações Modelo C – Dados Gerenciais com Esgoto de Arraial do cabo 
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25. Conclusão 

Analisando os diversos cenários projetados e as respectivas simulações de alternativa de 

eliminação do desequilíbrio econômico-financeiro, verifica-se que os valores de desequilíbrio, 

quando considerados os dados gerenciais informados pela Empresa, são menores que aqueles 

encontrados quando se utilizam os valores contábeis retirados dos Balanços Patrimoniais e 

Demonstrativos de Resultados auditados. 

Nota-se, portanto, existir uma diferença entre os valores gerenciais informados e os valores 

constantes nos demonstrativos contábeis oficiais da Empresa. 

Tal diferença ocorre, principalmente, pela impossibilidade de, com os dados contábeis dos 

relatórios financeiros publicados, obter-se, inequivocamente, os valores de caixa movimentados 

pela Concessionária ao longo do ano. Aproximações destes valores são possíveis mas, mesmo 

assim, demandam que certas premissas generalizantes sejam consideradas tais como: a 

estimativa de “Arrecadação Líquida de Recursos” tendo como base de cálculo os valores de 

Receita, Inadimplência, Tributação e Contas a Receber; é possível aproximar os valores porém, 

obtê-los de forma exata exigiria um maior detalhamento dos dados contábeis – provavelmente no 

nível do Razão Contábil – e os relatórios financeiros da Tesouraria da Concessionária. 

Ressalta-se que, independente do uso dos dados gerenciais ou contábeis, chamam atenção as 

diferenças encontradas entre os valores contábeis e os informados pela Concessionária em seus 

controles gerenciais. Especificamente nos anos de 2007 e 2008 os valores de custos informados 

pela Empresa destoam daqueles encontrados nos demonstrativos econômico-financeiros 

auditados. Mesmo reconhecendo a diferença natural entre os regimes de competência (contábil) e 

de caixa, os valores encontrados divergem de forma acentuada. Deste modo, a FGV sugere uma 

reavaliação técnica dos controles gerenciais, e suas correlações com os dados contábeis. 

Tendo em vista essas diferenças e o fato de que estas apontam para um desequilíbrio financeiro 

menor quando utilizados os valores gerenciais de caixa, a FGV sugere que, para efeito das 

análises e de suas propostas de reequilíbrio, sejam considerados os cenários e sugestões de 
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reequilíbrio dos fluxos com os DADOS GERENCIAIS, que demandam menores percentuais de 

reajuste tarifário. 

Em especial, a FGV sugere que em virtude do nível que se encontra a tarifa da Concessionária, 

acima da média das outras operadoras comparadas, o reequilíbrio privilegie a expansão do prazo 

da concessão em seu máximo de 25 anos. Caso a opção seja por complementação  com reajuste 

tarifário, adota-se o reajuste decomposto em três anos. 



Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

426

Referências Bibliográficas 

CFC, conselho Federal de Contabilidade. Manual de procedimentos contábeis para micro e 

pequenas empresas. 5ª ed. Brasília: CFC, 2002.  

IUDICIBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade das sociedades por ações: aplicável 

também das demais sociedades. 4ª ed. São Paulo: Atlas 1995.  

IUDICIBUSm Sérgio de. MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 3ª ed. 3ª tiragem. São 

Paulo: Atlas, 1991. 



Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

427

Anexo - Parecer do Consultor Jurídico 
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BREVE HISTÓRICO 

A PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, na qualidade de 

vencedora da Concorrência Nacional CN nº 04/96 - SOSP-ERJ, desde 25/04/1998, presta 

serviços e atua em obras de implantação, ampliação, manutenção e operação dos sistemas de 

abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto de áreas urbanas nos Municípios de 

Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, sendo ainda responsável pela 

distribuição de água potável para o Município de Arraial do Cabo. 

Após esses onze anos de prestação de serviços de abastecimento de água exercido no 

Município de Arraial do Cabo, especificamente, a administração pública municipal e a 

concessionária PROLAGOS S/A, questionam através da ANGERSA a esta Fundação Getulio 

Vargas se é possível no presente momento, incluir no Contrato de Concessão Pública firmado em 

1998, através de termo aditivo, a outorga da prestação dos serviços públicos de esgotamento 

sanitário, considerando ter havido a licitação pública deste objeto quando da Concorrência 

Nacional CN n° 04/96 - SOSP-ERJ, sendo vencedora a empresa PROLAGOS S/A, porém, 

quando da assinatura do referido contrato não foi outorgada a prestação deste serviço em 

particular.  

Entende a Concessionária que a operação de esgoto em Arraial do Cabo, dentre os municípios da 

área de concessão, era importante para a Concessionária isto porque no município de Arraial do 

Cabo se concentra a maior parte dos investimentos existentes em saneamento e que a perda da 

prestação deste serviço ocasionou um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão à época, razão pela qual, quando da primeira revisão contratual, foi incluso a perda da 

operação de esgoto de Arraial como um dos motivos justificadores da revisão tarifária.  

Tal situação foi verificada após rápida análise do processo regulatório E-04/079.068/01, onde 

consta que a Fundação Getulio Vargas foi contratada para proceder à análise das justificativas e 

da pertinência dos pleitos da PROLAGOS, bem como para uma avaliação dos cálculos relativos 

ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato da Concessionária, após os cinco primeiros anos 

de concessão. 

Verificou-se que dentre os pleitos da PROLAGOS quando desta 1ª revisão qüinqüenal, consta o 

pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão da perda da operação do 
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sistema de esgotamento sanitário de Arraial do Cabo, uma vez que houve a alteração dos 

serviços abrangidos pela concessão, o que justificaria nos termos do contrato a revisão tarifária. 

Sendo assim, a Fundação Getulio Vargas, à época, procedeu a análise do pleito e emitiu sua 

conclusão final através do relatório datado de 05.12.2001, inclusive, com exposição de valores 

devidos a concessionária em razão da perda daquela operação, os quais restaram aprovados 

posteriormente. 

Na época, os pareceres emitidos e os cálculos efetuados pela FGV-consulting tiveram por base a 

documentação e as informações fornecidas pela ASEP-RJ e pela Concessionária dos serviços. 

Referidos cálculos que resultou em favor da concessionária PROLAGOS S/A, um crédito 

indenizatório de R$ 4.666.079,00 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil e setenta e 

nove reais), exclusivamente referente a perda daquele serviço de esgoto, foi devidamente 

aprovado pela Câmara de Saneamento que assim se manifestou: 

“Concordamos com as premissas e cálculos apresentados pela FGV-

consulting, pois as divergências que surgem em relação aos cálculos da 

concessionária se devem ao fato da consultoria contratada ter analisado mais 

profundamente os dados existentes, inclusive na proposta técnica original e 

adotado metodologia diferenciada para o índice de inadimplência, como 

esclarecido no item 7 das considerações iniciais”. 

A Câmara de Saneamento, à época, concordou que a retirada de parte da concessão e 

principalmente os serviços de coleta e tratamento de Arraial, realmente acarretou uma alteração 

na expectativa de remuneração dos acionistas da concessionária vencedora do certame, bem 

como um desequilíbrio econômico e financeiro do contrato, pois a supressão após a efetivação da 

licitação deveria acarretar imediatamente a diminuição do valor da outorga e uma repactuação dos 

marcos contratuais, uma vez que o sistema de esgotamento sanitário em Arraial do Cabo já 

estava implantado e operando, podendo proporcionar geração de receita, minimizando os custos 

dos investimentos nos demais sistemas de água e esgoto na área da concessão. 

Por esses motivos, a Câmara de Saneamento, acolheu o parecer da FGV-consulting que 

considerou haver prejuízos para a concessionária, cabendo a reparação que possibilite a 

reposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
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Referido processo de reequilíbrio econômico-financeiro, foi apresentado para análise da 

Assessoria Jurídica da ASEP-RJ, que opinou pelo atendimento do que pleiteia a 

Concessionária, por entender que a revisão ou reajuste de preços ou tarifas dispostas em contrato 

é autorizado por lei, para fins de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde 

que devidamente justificadas as alterações que se pretende, devendo a Administração 

restabelecer, por aditamento, o equilíbrio-financeiro inicial (art. 58, I, V, § 2º da Lei 8.666/93). 

Já o Conselheiro Relator da ASEP-RJ, Dr. João Carlos da Silveira Loureiro, em exercício à 

época, em seu voto, opinou pela aprovação do reequilíbrio econômico-financeiro da 

Concessionária PROLAGOS S/A, cujos pleitos reconhecidos como procedentes, atingiram o 

montante de R$ 39.735.380,00, já incluso a perda da operação do esgotamento sanitário de 

Arraial do Cabo, pois segundo o eminente relator: 

“a alteração do escopo do Edital, que incluía os serviços de coleta e 

tratamento de esgotos do Município de Arraial do Cabo, acarretou uma 

alteração expressiva nos cálculos de viabilidade da concessão, provocando 

distorções significativas no fluxo de caixa da Concessionária, que 

consequentemente vieram a alterar os resultados previstos, quando da 

elaboração da proposta técnica comercial”.  

Ato seguinte passou-se a discutir como se processaria a compensação a ser feita à 

Concessionária PROLAGOS S/A, visando à obtenção do restabelecimento do reequilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato de Concessão. 

Na ocasião, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro 

- ASEP-RJ oficiou Ilustríssimo Senhor Secretário de Estado e Recursos Hídricos, na condição de 

representante do Poder Concedente, a respeito da utilização dos valores das outorgas como 

forma de compensação, o qual, respondeu da seguinte forma: 

“...manifesto a não objeção desta Pasta, na qualidade de representante do 

Poder Concedente, no que concerne a utilização dos valores das outorgas 

visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 

Concessão celebrado com a PROLAGOS S/A, observados, quanto ao seu 

montante, os cânones da legislação vigente e os cálculos formulados pela 

Câmara de Saneamento da ASEP com o apoio da Fundação Getúlio Vargas.” 
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Posteriormente, foi deliberado pela ASEP-RJ em aprovar o reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato da Concessionária PROLAGOS S/A relativamente ao pleito referente à perda da 

operação de esgoto de Arraial do Cabo, ora objeto de re-análise, bem como dos demais. 

Deliberou ainda a ASEP-RJ em dar continuidade ao processo de reequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato de concessão de água e esgoto objeto do processo regulatório E-04/079.068/2001, 

visando quantificar a totalidade das perdas e ganhos incorridos pela concessionária desde a data 

de tomada de posse dos serviços, como também, recomendar às autoridades representativas do 

poder concedente e à concessionária que celebrem termo aditivo ao Contrato de Concessão

relativo às decisões tomadas através daquela deliberação, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da conclusão dos trabalhos de análise dos pleitos de reequilíbrio formulados pela 

concessionária. 

Por derradeiro, foi novamente submetido o processo referente ao reequilíbrio econômico-

financeiro ao Ilustríssimo Senhor Relator da ASEP-RJ, que após extenso relatório, emitiu voto 

favorável a aprovação dos trabalhos realizados nos termos descritos em seu respeitável relatório. 

Submetido o voto do Relator a deliberação do Conselho-Diretor da ASEP-RJ, o mesmo restou 

aprovado em 04 de março de 2002 - DELIBERAÇÃO ASEP-RJ/DC N° 203/02, recomendando 

ainda, ao poder concedente proceder à elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato de 

Concessão CN 04/96. 

Em 05 de abril de 2002, restou publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro, pág. 61, o extrato do 

Termo Aditivo ao Contrato de Concessão CN 04/096-SOSP-ERJ, já firmado pelas partes 

envolvidas, contemplando o resultado do trabalho desenvolvido, fazendo constar em sua Cláusula 

Primeira o que segue abaixo: 

“CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ROMPIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO DO CONTRATO DECORRENTE DA PERDA DA OPERAÇÃO DO 

ESGOTO DE ARRAIAL DO CABO. 

As partes Contratantes reconhecem que, nos termos do decidido pela 

INTERVENIENTE na Deliberação ASEP n° 193/02 de 7 de  fevereiro de 2002, a 

exclusão do objeto original do Contrato de Concessão CN n° 04/96-SOSP-ERJ 

dos serviços de coleta e tratamento de esgotos do Município de Arraial do 
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Cabo implicou em modificação desfavorável à CONCESSIONÁRIA, da equação 

econômico-financeira do contrato original, em um montante fixado em R$ 

4.666.079,00 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e seis mil e setenta e 

nove reais), tendo por referência valores presentes em dezembro/2000 e 

considerando todo o prazo contratual previsto na Cláusula Oitava do Contrato 

de Concessão CN n° 04/96-SOSP-ERJ, conforme apurado  nos autos do 

processo administrativo n° E-04/079.068/2001.”

Desta forma, com a celebração do citado termo aditivo, restou reequilibrado o contrato de 

concessão pública havido com a PROLAGOS em razão da perda do objeto, in casu, da operação 

do sistema de esgotamento sanitário de Arraial do Cabo, encerrando por definitivo a discussão 

quanto a este objeto, consumando o acerto de contas entre as partes contratantes. 

Entretanto, tanto a administração pública quanto a concessionária PROLAGOS S/A acenam na 

possibilidade de alterar a relação contratual, fazendo incluir a prestação dos serviços de 

esgotamento sanitário de Arraial do Cabo, para isso, solicitam parecer desta Fundação no sentido 

da possibilidade ou não desta alteração vir a ocorrer, observados os dispositivos legais aplicáveis. 

PARECER 

   

Como é sabido, incumbe ao poder concedente a competência para produzir unilateral ou 

bilateralmente modificações nas condições contratuais, mas, contudo, subordinada aos princípios 

fundamentais do Estado Democrático de Direito. 

O Estado Democrático de Direito significa uma fórmula de equilíbrio para a realização conjunta e 

harmônica do interesse público e do interesse privado, incumbindo à Administração uma espécie 

de intermediação entre as diversas instâncias. 

Contudo, necessário se faz a integral aplicação nestes casos de todos os instrumentos destinados 

a limitar e controlar a atividade estatal, inclusive o devido processo legal. 

O poder concedente está obrigado a promover a avaliação sobre as soluções mais satisfatórias e 

condizentes com o interesse público. Cogita-se de alteração superveniente na medida em que se 

constatar, posteriormente, a inadequação do modelo original. 
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Verifica-se que ou a Administração se equivocou ao configurar a outorga ou ocorreram eventos 

supervenientes que tornam inviável ou inadequada a manutenção da conformação primitiva. 

Pode, mesmo, ocorrer uma mera revelação de circunstâncias já existentes à época da outorga, 

mas que eram então desconhecidas - se conhecidas fossem, outra teria sido a solução 

consagrada. 

Em termos objetivos, reconhece-se o cabimento da modificação em virtude da existência de uma 

dissonância entre as condições previstas por ocasião da outorga, consagradas no contrato de 

concessão, e a satisfação dos interesses coletivos.

Manter as condições originalmente pactuadas significaria produzir a frustração do bem-comum, na 

medida em que não se reconheceria a existência de um serviço público adequado. 

Daí se pode extrair que a modificação das condições originais da concessão não envolve uma 

prerrogativa, mas um poder que se justifica como meio para realizar do modo mais satisfatório o 

bem-comum. 

Segundo Marçal Justen Filho, in Teoria Geral das Concessões de Serviço Público, 12ª Edição, 

pág. 441: 

“...não se admite a modificação unilateral sem a evidenciação da 

existência dessa discordância entre a solução constante da outorga e 

a realização do bem-comum. Ou seja, não é possível que o poder 

concedente introduza alteração mediante a mera invocação da 

competência para tanto. É inválida a alteração que se funda 

exclusivamente na titularidade da competência, o que equivaleria à 

existência de um poder absoluto, incondicionado e incompatível com a 

concepção democrática da atividade administrativa. A competência 

para modificação foi outorgada para assegurar  a realização do bem-

comum, mas é condicionada à comprovação da inadequação da 

solução original, o que pressupõe indicar a ocorrência superveniente 

de um fato modificativo ou reconhecer a incorreção da concepção 

original.” 
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A partir do momento em que se configuram as cláusulas de serviço, se determina os encargos do 

concessionário, os quais, tal como concebidos originalmente, foram considerados para a 

determinação das vantagens a serem extraídas da concessão. 

A equação econômica-financeira original foi modelada tomando em vista os encargos constantes 

das cláusulas de serviço, ditas regulamentares. Ao introduzir a alteração nessas cláusulas, é 

imperioso respeitar a relação original entre encargos e vantagens. 

A alteração unilateral somente será válida na medida em que a modificação produzida no âmbito 

dos encargos não altere sua dimensão nem afete as vantagens, daí extraíveis. 

Se, porventura, as alterações atinentes às cláusulas de serviço afetar encargos ou vantagens, 

deverá ser adotada obrigatoriamente, de modo concomitante, providência que assegure a 

manutenção da equação econômica-financeira original, o que de fato ocorreu no caso em tela. 

Pois bem, há critérios de avaliação da relação entre encargos e vantagens, os quais devem ser 

seguidos pela Administração Pública. A avaliação da relação entre encargos e vantagens não é 

uma questão puramente opinativa nem se faz por meio de avaliações produzidas pelo 

conhecimento vulgar. Existem questões técnicas e econômicas envolvidas, o que pressupõe o 

recurso ao conhecimento especializado, devidamente observado pela administração pública, com 

a contratação da FGV.  

Deverão ser considerados os diversos efeitos gerados pelas modificações, inclusive no tocante a 

cronogramas físico-financeiros. O custo financeiro dos recursos necessários à execução da obra 

será modificado, o que afeta a relação original entre encargos e vantagens. 

Sobre o tema discorre Marçal Justen Filho, da seguinte forma: 

“Sempre existe, no entanto, grande dificuldade para avaliar objetivamente a 

manutenção da relação original entre encargos e vantagens. Sob o prisma 

econômico, costuma-se resolver essa questão por meio de dois instrumentos 

específicos. Trata-se da TIR - Taxa Interna de Retorno ou do VPL - Valor 

presente Líquido. São duas concepções distintas para traduzir 

financeiramente os encargos e as vantagens. Basicamente, a TIR envolve uma 

avaliação financeira entre os diferentes fatores, do que resulta um cálculo 
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porcentual sobre a margem de retorno dele extraível. Já o VPL consiste numa 

projeção de antecipação dos encargos e das vantagens, os quais sofrem um 

desconto a partir de taxas fixadas em função do período futuro de 

concretização da despesa ou da receita.” 

E ainda, complementa Marçal Justen Filho dizendo:  

“Ressalta-se que essas questões afiguram-se como de grande 

complexidade para os leigos, mas são tratadas com relativa 

satisfatoriedade pelos especialistas. Essa advertência final destina-se 

a acentuar a necessidade de recurso ao conhecimento técnico-

científico especializado para avaliar os efeitos de qualquer modificação 

promovida no âmbito da concessão.”

O dever-poder de alteração do contrato não tem por fonte imediata a previsão contemplada no 

edital ou no ato convocatório. Deriva da natureza da concessão e dos poderes atribuídos ao poder 

concedente para assegurar um serviço público adequado. Daí não se extrai, no entanto, que a 

disciplina contemplada nos atos reguladores da licitação e no instrumento contratual seja 

irrelevante ou destituída de qualquer eficácia. É perfeitamente possível que o exercício do dever-

poder de modificação contratual seja conformado, regulamentado e disciplinado pelo próprio 

poder concedente, no tocante ao modo de seu exercício. 

Essas cláusulas destinam-se a reduzir os riscos dos particulares e submeter a competência 

estatal ao princípio do devido processo legal. Assim, por exemplo, é plenamente vinculante para 

as partes a regra editalícia que subordine a alteração contratual à adoção de procedimento 

predeterminado, em que a extensão das necessidades a serem atendidas seja comprovada de 

modo objetivo. Cláusulas com esse perfil não podem ser interpretadas como mera faculdade para 

o poder concedente. Ou seja, não é possível ignorar a existência dessa disciplina e atender que a 

natureza pública do interesse a ser atendido ou das competências existentes conduziriam à 

possibilidade de o poder concedente atuar sem observância a qualquer limite procedimental 

fixado. Aliás, essa interpretação conflita com todas as concepções vigentes no âmbito do Direito 

Público, as quais tutelam a submissão do exercício das concepções estatais ao devido processo 

legal. 
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Portanto, um limite fundamental a ser observado pelo poder concedente a propósito de 

modificações das condições originais da outorga envolve a observância do devido processo legal. 

Não é cabível que o poder concedente, invocando a titularidade da competência, produza ato 

modificatório sem submissão ao processo e ao procedimento cabíveis. 

Por derradeiro, chega-se a conclusão que a questão fundamental que se coloca, então, é a tutela 

ao princípio da obrigatoriedade da licitação. Não que o tema não apresente relevância no 

âmbito dos contratos disciplinados pela Lei n° 8.66 6 - a questão terá pertinência sempre que 

houver licitação precedendo um contrato administrativo. Nesses casos, a utilidade da licitação 

depende de a contratação se conformar com as condições do certame. De fato, não teria maior 

sentido promover uma licitação, convocando interessados a formular proposta para executar um 

certo objeto, em condições determinadas, e realizar contratação envolvendo condições e objeto 

diverso. 

Por isso, a consagração do princípio da vinculação da contratação às condições da licitação. 

Entretanto, pode-se dizer que caberão alterações, mas deverão ser respeitados certos limites. 

Impõe-se a adoção da solução que produzir menor lesão aos interesses coletivos e individuais 

envolvidos - segundo o princípio da proporcionalidade, que se traduz, no âmbito da concessão, no 

princípio da associação. 

Segundo Marçal Justen Filho: 

“O cotejo entre os princípios conduz à convicção de que a obrigatoriedade da 

licitação apresente relevância menos extensa do que a supremacia do 

interesse público. A utilidade da licitação não pode acarretar a inutilidade da 

concessão; a invocação do respeito às condições originais não pode conduzir 

à manutenção de cláusulas inadequadas. Deve-se produzir-se a alteração 

necessária a assegurar a maior adequação possível dos serviços públicos 

objeto da concessão, ainda que isso importe alteração significativa das 

condições contempladas na licitação.” 

Complementa Marçal Justen Filho: 

“O que não se admite é a transmutação do objeto da concessão. Alterações 

significativas não equivalem à alteração de condições essenciais, que 
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delimitaram o universo dos licitantes e refletiram a escolha por uma certa 

concepção inconfundível dentre várias possíveis para a implantação do 

serviço público.” 

De modo geral, a introdução de modificações no âmbito dos serviços refletirá decisões unilaterais 

produzidas pelo poder concedente. A consensualidade se afirmará a propósito do meio de 

recomposição da equação econômica-financeira. 

A consensualidade apresenta relevância no tocante à desnecessidade de intervenção judicial para 

solucionar disputa sobre a recomposição da equação econômica-financeira. 

Seguindo esse entendimento ensina Marçal Justen Filho: 

“...isso não equivale a afirmar que o poder concedente estaria legitimado a 

introduzir unilateralmente modificação nas cláusulas de serviço e remeter o 

concessionário à via judicial para produzir-se o restabelecimento da equação 

econômica-financeira. Essa alternativa é incompatível com o princípios 

constitucionais e, de modo específico, com o disposto no art. 9º, § 4ª, da Lei 

n° 8.987, já referido anteriormente. Isso significa  o dever forma de o poder 

concedente vincular a modificação unilateral à recomposição da equação 

econômico-financeira. Sem a recomposição concomitante, a modificação 

unilateral será nula. O particular poderá insurgir-se, isto sim, contra a solução 

adotada pelo poder concedente, apontando a ausência de restabelecimento da 

relação original entre encargos e vantagens. Aliás e bem para evitar que o art. 

9º, § 4ª, transforme-se em letra morta, é imperiosa a observância do devido 

processo legal.” 

Pelo exposto, conclui-se a princípio que o procedimento adotado pela administração pública no 

passado foi devidamente justificado e a posteriori houve consenso entre as partes envolvidas, 

chegando-se ao final na recomposição da equação econômica-financeira do contrato, sem que 

houvesse prejuízo ao contratado. 

É correto dizer, que o poder concedente observou o devido processo legal, conforme apura-se 

através da análise dos processos regulatórios E-04/079.068/2001; E-04/162.625/001 e E-

04/079.187/2001, que resultaram na assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão CN 
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n° 04/096-SOSP-ERJ, onde houve a restabelecimento d o equilíbrio econômico financeiro do 

contrato, consumando em definitivo a supressão de parte do objeto licitado, in casu, aquele 

referente a prestação dos serviços de esgotamento sanitário. 

Marçal Justen Filho, na obra Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª 

Edição, pág 715, comenta o seguinte acerca de modificação contratual: 

“A alteração por acordo das partes envolve tanto hipóteses de modificação 

facultativa como de modificação obrigatória. Há casos em que qualquer das 

partes tem a faculdade de recusar a modificação. Há outros em que a 

modificação se impõe mesmo que uma das partes não a repute desejável. As 

hipóteses contidas nas diversas alíneas são heterogêneas. Assim, a 

substituição da garantia por “conveniência” (al. “a” do inc. II) depende da 

concordância das partes. Porém, as condutas da al. “b” são obrigatórias e 

devem ser formalizadas ainda que uma das partes preferisse manter a 

situação anterior. Em tais casos, o acordo das partes se refere ao conteúdo da 

modificação”. 

Verifica-se que após a adjudicação, onde a administração pública atribui ao vencedor o objeto da 

licitação e que consiste na proclamação formal de que, além de ser a vencedora, uma 

determinada proposta atende às conveniências e necessidades da Administração e que, se a 

Administração deliberar contratar, fá-lo-á com o adjudicatário, não houve qualquer manifestação 

da PROLAGOS S/A contrária ao ato administrativo. 

Sabemos que o direito à adjudicação não se confunde com o direito à contratação. Variará a 

finalidade concreta dessa atuação. A adjudicação decorre da conveniência da proposta e a 

contratação pressupõe decisão da Administração no sentido de formalizar a avença. 

Marçal Justen Filho, complementa, dizendo: 

“a Administração Pública não tem o dever jurídico de contratar. A escolha 

insere-se na sua competência discricionária. Se, porém, a Administração 

aperfeiçoar a vontade de contratar, de modo concreto, a situação muda de 

figura. A concretização da vontade de contratar completa o fato gerador do 

direito do licitante vencedor à contratação. Logo, deixa de existir simples 

expectativa de direito. O licitante vencedor torna-se titular do direito adquirido 

à contratação. Nesse passo, a omissão ou a recusa em contratar o licitante 
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vencedor são qualificáveis como licitude. O licitante vencedor pode exigir a 

formalização do contrato. 

Aí reside o fundamento para a impugnação pelo licitante a qualquer simulação 

promovida pela Administração. Se a Administração decidir-se de modo 

concreto a contratar, não poderá se valer de outra via. Se buscar satisfazer 

seu interesse por via indireta, o licitante vencedor terá direito de opor-se a 

tanto. Poderá recorrer ao Poder Judiciário para obter a contratação e, se for o 

caso, a invalidação da conduta destoante praticada pela Administração.”

Jurisprudência do STF 

“(...) adjudicar não é contratar: por isso mesmo não se confundem o direito à 

adjudicação e o eventual direito à contratação. A fase da adjudicação 

conforma no vencedor da concorrência a qualidade bastante para que firme, 

com a Administração, o ajuste previsto no edital. Não cabe afirmar ainda a 

existência, portanto, de um direito de exigir que o Poder Público realize o 

contrato.” (RE n° 107.552/DF, 2ª T., rel. Min. Francisco Reze k, j. em 28.04.1987)  

Neste sentido, pode-se dizer que, mesmo depois de firmado o contrato de concessão não houve 

qualquer manifestação de desacordo por parte da PROLAGOS S/A quanto ao objeto contido no 

contrato firmado entre as partes. 

A oportunidade da PROLAGOS S/A de insurgir-se quanto à supressão de parte do objeto licitado 

restou preclusa, sendo que em momento algum houve o pronunciamento judicial quanto ao ato 

administrativo em questão. Com o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 

restou consumado por definitivo o ato administrativo, sendo impossível, s.m.j, revê-lo ou anulá-lo 

no presente momento, logo, exauriu-se as oportunidades de reclamar a supressão do objeto 

licitado. 

Desta forma, superada esta fase, resta-nos tão somente verificar-se se é possível outorgar a 

PROLAGOS S/A o objeto suprimido, in casu, a prestação dos serviços públicos de esgotamento 

sanitário, sem, contudo, proceder nova licitação. 

A resposta está contida no artigo 175 da Constituição Federal, que dispõe o seguinte: 
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Constituição Federal

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 

de serviços públicos.” 

Após a promulgação da Carta Magna, os Municípios passaram a ser titulares absolutos da 

prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cabendo 

somente a eles, prestá-los diretamente ou delegar a terceiros, mediante procedimento licitatório, 

em conformidade com o disposto no artigo 14 da Lei 8.987/95, in verbis: 

“Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução 

de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação 

própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, 

publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação 

ao instrumento convocatório.” 

O conceito legal de concessão de serviço público, contido no inciso II do artigo 2o da Lei 8.987/95, 

é o seguinte: - concessão de serviço público consiste na delegação da prestação do serviço 

público, feito pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à 

pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por 

sua conta e risco e por prazo determinado. 

Tanto é assim que, Celso Antonio Bandeira de Mello, em consulta formulada pela Associação 

Brasileira das Concessionárias de Serviços Públicos de Água e Esgoto - ABCON a respeito da 

necessidade do poder concedente em realizar licitação (Municípios podem contratar diretamente, 

isto é, com dispensa de licitação, entidade governamental estadual prestadora de serviços 

públicos de água e esgoto? O art. 24, VIII, da Lei nº 8.666, de 21.05.93, alterada pela lei nº 8.883, 

de 08.06.94, autoriza tal entendimento?), exara a seguinte conclusão: 

“Municípios não podem contratar diretamente, isto é, com dispensa de 

licitação, entidade governamental estadual prestadora de serviços públicos de 

água e esgoto, mesmo que pretendidamente fundados no art. 24, VIII, da Lei nº 

8.666, de 21.06.93, quando mais não fosse - e independentemente de outras 

razões também mencionadas neste parecer - porque a lei nº 8.987, de 13.12.95, 

que é diploma posterior e específico de concessões e serviço público, 

pressupõe, como resulta notadamente do parágrafo único de seu art. 17, que a 
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prestação de tais serviços, quando pretendida por entidades estatais alheias à 

órbita do concedente, depende de disputa efetuada na intimidade do 

competente procedimento licitatório”. 

Diante o disposto na norma legal e considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

predominante, entendemos que a outorga somente poderá ocorrer após nova licitação por parte 

da administração pública, sendo, vedada a contratação direta com dispensa de licitação, 

principalmente pelo fato de estar consumado o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 

firmado com a assinatura do Termo Aditivo 01. 

Salvo melhor juízo, esse é o parecer. 

Fabiano Elias Soares 

Consultor Sênior Jurídico 


