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Concessionária atinge os 100% de abastecimento de água em 68 municípios e inicia a fase com PPP 
(parceria público-privada); diretor-presidente calcula investimento de R$ 1,1 bilhão sem oneração a conta

“O Estado não retira R$ 1, tudo o 
que ganhamos é para reinvestir”

Michelly Perez

O Estado: MS tem água de qualidade?
Carneiro: A Sanesul está há 42 anos 

no mercado de operação de água e esgoto, 
somos uma empresa 100% pública, nossos 
acionistas têm 99,9% e 1% é da Agesul. 
Fazemos mais de 8 mil coletas de amostras 
de água para fazer o que a legislação deter-
mina com relação a qualidade e eficiência 
do tratamento. Estamos presentes em 68 
municípios, 128 localidades. Somos divididos 
em 10 regionais e temos mais de 1,5 mil cola-
boradores. Toda essa gestão é uma indústria 
que mantém a operação do nosso sistema 
de água. Então, a nossa responsabilidade 
é desde a captação de água, que pode ser 
em rios (superficiais) ou em poços de água 
(feita em poços artesianos e superpoços que 
buscam água do Aquífero Guarani). Feita a 
captação, fazemos o tratamento, a reser-
vação e a posterior distribuição. 

Esse tratamento é certificado pelos la-
boratórios, temos atualmente dez em cada 
unidade regional e um grande laboratório, 
na sede, que certifica as amostragens que 
coletamos para certificar primeiro que a 
água tem um pH equilibrado, a turbidez 
da qualidade da água, a fluoretação, o 
tratamento com cloro, ou seja, tudo o que 
a legislação determina. Por isso digo que, 
sem dúvida nenhuma, os mais de 600 mil 
usuários que a Sanesul atende podem ter 
a certeza de que recebem uma água de 
qualidade, tratada, certificada e acreditada 
pelos órgãos de controle federais e estaduais. 

O Estado: Em 2019, a concessionária 
teve aumento no faturamento da receita, 
em R$ 618 milhões. A Sanesul vive o seu 
melhor momento?

Carneiro: Não é que tivemos um aumento 
de R$ 618 milhões de receitas, mas, sim, do 
orçamento. Tivemos um ganho efetivo na 
casa dos R$ 90 milhões. Então, se vemos toda 
a execução orçamentária que nós nos pro-
pusemos a fazer, fizemos. Além disso, todos 
os investimentos previstos nos contratos 
de programas com os municípios estamos 
cumprindo à risca, e antecipando conforme 
a gente consegue novas fontes de recursos. 
Para água a gente já universalizou: hoje 
temos 100% de abastecimento de água nos 
municípios onde operamos. 

No esgotamento sanitário, a gente ca-
minha a passos largos para fazer também a 
universalização. Nossa meta é ser o primeiro 

Estado do Brasil em universalizar o sanea-
mento básico. Então, todo o lucro da empresa 
é revertido em investimentos: o Estado não 
retira R$ 1, tudo o que ganhamos é para 
reinvestir e, com isso, conseguimos manter 
a qualidade na gestão da operação de água 
e esgoto.

O Estado: Como foi planejado o edital 
da PPP (parceria público-privada) da 
Sanesul?

Carneiro: Estamos desde 2016 traba-
lhando nesse modelo de parceria. Fizemos 
um estudo, identificamos os nossos ativos 
de esgotamento sanitário e o valor a ser 
investido, que hoje está na casa de R$ 1,1 
bilhão para alcançar a nossa meta de uni-
versalização. Se a Sanesul tivesse esse valor, 
não precisaria buscar parceiro para fazer o 
investimento. 

Nos últimos dez anos vivemos três mo-
mentos: em 2010 tivemos uma política pú-
blica muito forte de investimento em sa-
neamento, na qual a empresa apresentou 
projetos e foi contemplada com muitos 
investimentos. Então, de 2010 a 2015, os 
investimentos em grande parte foram feitos 
com fundos não onerosos. De 2016 a 2020, 
fizemos um grande financiamento com a 
Caixa Econômica Federal, de mais de R$ 

450 milhões, para atender a 42 municípios 
em esgotamento sanitário. Saímos de 13% 
de área de cobertura de esgoto, chegando a 
quase 60% nesse segundo momento.

Comprometendo a nossa capacidade de fi-
nanciamento, mas precisávamos avançar, em 
razão até da Lei do Marco do Saneamento, que 
obriga a, até 2033, universalizar em até 98% 
o esgotamento sanitário. Agora, o governo 
federal sinaliza que não existe uma linha 
de crédito pública para o financiamento do 
saneamento, a gente tem de buscar recurso 
no setor privado e, por isso, modelamos uma 
(PPP) administrativa, ou seja, vamos con-
tatar um parceiro para fazer investimentos 
na nossa operação de esgoto. Serão investi-
mentos de R$ 1,1 bilhão em até dez anos e R$ 
2,5 bilhões em operação. Nosso projeto é de 
R$ 3,6 bilhões para que se consiga no máximo 
até 2030 a meta de universalização. 

O Estado: Por que o saneamento básico 
é um serviço caro?

Carneiro: Veja bem, você coletar todo o 
resíduo doméstico, comercial e industrial que 
as atividades econômicas produzem tem um 
custo. É necessário fazer a gestão de toda a 
rede, as elevatórias, a estação de tratamento 
de esgoto, e os efluentes que ali são tratados 

precisam ser utilizados 
de maneira que o corpo 
receptivo onde ele é jo-
gado, no pós-tratamento, 
esteja enquadrado no que 
a legislação determina. 

Então, você tem o 
custo operacional, o custo 
de insumos que não são 
baratos e o custo de mão 
de obra contínua, já que 
são os três turnos para 
fazer um tratamento efe-
tivo, para fazer com que a 
água que vem da casa, do 
comércio e da indústria 
esteja em condições de 

ser devolvida à natureza, que é o caminho 
comum.

O Estado: Um imóvel com rede de 
esgoto significa valorização. Quais serão 
os benefícios para a população atendida?

Carneiro: Sem dúvida nenhuma, além de 
valorização, o maior aspecto que tem de ser 
considerado com a rede de esgoto implan-
tada e a qualidade de vida, a descontami-
nação do lençol freático, pois, na maioria dos 
bairros, principalmente nos mais periféricos, 
existe um poço e uma fossa séptica próxima. 

Então, essa contaminação influencia dire-
tamente nas doenças causadas em crianças, 
nas pessoas que consomem aquela água. 
Então, além da questão de saúde, todas as 
organizações de saúde internacionais já 
confirmaram que, a cada R$ 1 investido em 
saneamento, você economiza até R$ 5 em 
tratamentos preventivos de saúde. 

O Estado: Haverá variação na conta 
de água por conta desses futuros inves-
timentos?

Carneiro: Nenhuma, hoje a Sanesul pra-
tica uma das menores tarifas de esgoto do 
Brasil: a nossa tarifa está em 50% no valor da 
água. A nossa proposta de PPP em momento 
nenhum se funde com a política tarifária 

da companhia. Que continua a mesma, a 
agência de regulação, Agepan (Agência Es-
tadual de Regulação de Serviços Públicos de 
Mato Grosso do Sul) é quem faz a mediação, 
fiscalização e os ajustes necessários. Na PPP, 
o único índice que é levado em consideração 
é o volume de metro cúbico de esgoto tratado, 
e por isso a composição tarifaria não altera 
em nada.

O Estado: Como será o leilão na bolsa? 
Quais são os motivos do atraso e para 
quando está prevista a nova data?

Carneiro: O processo vai acontecer no 
dia 23 de outubro, na Bolsa de Valores de 
São Paulo. Recebemos seis empresas inte-
ressadas, que já realizaram as visitas téc-
nicas em todos os nossos sistemas, que são: 
estação de tratamento de esgoto, estação 
reservatória, e verificaram toda a situação da 
nossa parte operacional para então fazer a 
proposta. Então, quem vai ganhar o projeto? 
Quem der o maior deságio na tarifa. O lance 
vai ser a menor, então o modelo financeiro 
estabelecido foi definido a várias mãos. 

Não aconteceu atraso, fizemos uma pror-
rogação do inicialmente previsto, pois du-
rante a publicação do edital, em 100 dias 
que a legislação nos obriga, tivemos mais 
de 300 questionamentos e esclarecimentos 
de pontos do edital. Respondemos a todos 
dentro do prazo no calendário preestabe-
lecido. 

O Estado: Por que o saneamento básico 
é pouco discutido em períodos de cam-
panha eleitoral?

Carneiro: Eu acho que deveria ser mais 
discutido também, pois, quando você tem uma 
política pública de Estado, você estabelece 
uma política de subsídios cruzados entre os 
municípios, então o menor município é subsi-
diado pelo maior e você consegue fazer uma 
tarifa única que cofinancia a sustentabilidade 
financeira da operação desse sistema. Talvez 

porque seja um assunto que não esteja ligado 
diretamente à pauta municipal, as pessoas 
não se atentam à importância desses investi-
mentos e, assim, essa discussão não está tão 
presente nos candidatos.

O Estado: Sabendo da situação cli-
mática, cada vez mais desfavorável, há 
a previsão para a construção de novos 
reservatórios?

Carneiro: A todo momento a companhia 
tem um plano de investimentos e um plano 
com metas para curto, médio e longo prazos, 
a fim de investir em gestão operacional. Hoje 
estamos criando os distritos operacionais, 
trabalhando com telemetria e pitometria, 
criando o equilíbrio onde existe produção de 
água de rio, onde existe produção de água de 
poço. Ali fazemos a setorização, conseguindo 
equilibrar, para quando for necessário criar 
uma manobra, por falta de água ou por 
alguma interrupção que aconteça no nosso 
sistema, que é algo normal, já que a Sanesul 
trabalha sete dias por semana, 24 horas por 
dia e 30 dias por mês, então toda intempérie 
de tempo, falta de energia elétrica, oscilações 
que provocam o desligamento e até a queima 
de uma bomba, se não tiver uma reservação 
suficiente, não consegue abastecer deter-
minada região. Ano a ano, fazemos inves-
timentos e melhorias nos nossos sistemas 
para que não falte o abastecimento. 

O Estado: Até quando teremos água?
Carneiro: Eu espero que para sempre; 

nosso trabalho é fazer gestão no sentido de 
fazer uma política de preservação ambiental. 
Temos dentro da companhia uma Gerência 
de Meio Ambiente, que desenvolve um tra-
balho forte de conscientização e de ações 
efetivas, de replantio de mudas em beiras 
de rios. Usamos muito o Aquífero Guarani e 
a gente faz a captação em rios, mas não sei 
dizer a dimensão disso, nem um período de 
tempo, porém espero que não falte nunca.

Se a Sanesul tivesse esse valor,  
não precisaria buscar parceiros 

Sem a PPP (parceria público-privada) a Sanesul demoraria mais 
de 30 anos para fazer com recursos próprios a universalização do 
saneamento básico. O diretor-presidente, Walter Carneiro Júnior, 
explica que a proibição do governo federal em conceder linha de 
crédito pública levou a concessionária a buscar recursos no setor 
privado. O processo de seleção das empresas vai acontecer no dia 
23 de outubro, na Bolsa de Valores de São Paulo. Ao todo já são 
seis empresas interessadas, que já realizaram as visitas técnicas. 
“Nossa meta é ser o primeiro Estado do Brasil em universalizar o 
saneamento básico”, informou Carneiro. 

A Sanesul vive um dos melhores momentos. Terminou 2019 com 
receita de R$ 90 milhões. De 2016 a 2020 realizou investimentos de R$ 
450 milhões e atendeu 42 municípios em esgotamento sanitário. “Saímos 
de 13% de área de cobertura de esgoto, chegando a quase 60% nesse 
segundo momento”, diz. Carneiro lamenta que, no período de campanha 
eleitoral, pouco é debatido sobre saneamento básico. “Talvez porque 
seja um assunto que não esteja ligado diretamente à pauta municipal”, 
acredita. MS é privilegiado por estar localizado sobre o Aquífero 
Guarani, póis a qualidade da água necessita de muito investimento, e 
ainda não há receio para falta do recurso natural que é a água.

São os três turnos para 
fazer um tratamento 
efetivo, para fazer com que 
a água que vem da casa, 
do comércio e da indústria 
esteja em condições de ser 
devolvida à natureza

Valentin Manieri
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