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INTRODUÇÃO
O Estado da Paraíba, um dos mais pobres da federação, tem grande parte do seu
território localizado na região semi-árida do Nordeste brasileiro. Possui um IDH médio de
0,661, o 24º do país; a população está estimada em 3.595.886 habitantes, o PIB é de 13
bilhões e 711 milhões de reais e uma renda per capita de R$ 3.872,00. A economia está
baseada na agricultura, pecuária, indústria e turismo.
A municipalização99 do abastecimento de água, em geral, vem sempre acompanhada
de um conflito, pois sempre que uma cidade busca municipalizar seu abastecimento, por
meio de sua autarquia, que executa esse serviço, o Estado busca de todas as formas impedir
essa transferência de prestação de serviço. É sobre o processo de municipalização que trata
esse trabalho.
Como justificativa para este trabalho, pode-se apontar nos últimos anos a presença de
um forte movimento pela remunicipalização dos serviços de abastecimento de água na
Paraíba. No ano de 2004 mais de 50 prefeituras, que estavam com seus contratos de
concessão por vencer, demonstraram interesse em buscar essa alternativa para o município.
Dentre essas prefeituras, podemos citar: Monteiro, Campina Grande e Sousa, essa última já
com seus serviços remunicipalizados.

MUNICIPALIZAÇÃO
Cabe, ainda, esclarecer o que entendemos por municipalização, uma vez que é
fato a busca desta alternativa por vários municípios brasileiros. Buscamos então,
contextualizar nossa problemática.
No inicio dos anos 70, com o objetivo de viabilizar a execução do Plano Nacional de
Saneamento – PLANASA, foram criadas muitas das Companhias Estaduais de
Saneamento Básico (CESBs), que a partir de normas ditadas pelo antigo Ministério do
99

Ou remunicipalização, o início ou a retomada do serviço de abastecimento de água pelo poder municipal.
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Interior e pelo extinto BNH – Banco Nacional de Habitação – passaram a ter a
exclusividade na obtenção de empréstimos daquela instituição, para a execução de obras de
saneamento em todo país.
As CESBs, além de incorporar os órgãos vinculados aos respectivos governos
estaduais, que atuavam diretamente nos serviços, deveriam obter as concessões juntos aos
municípios. Nessa empreitada, respaldadas no autoritarismo do governo federal, os
governos estaduais e as CESBs usaram todos os mecanismos de pressão política, e
utilizando uma espécie de “chantagem econômica”, vergando os então prefeitos e
vereadores, da maioria dos municípios brasileiros, a fazer a concessão do serviço de água e
esgoto às recém criadas (CESBs).
Neste processo, apenas cerca de 1.000 municípios, dos quase 4.000 então existentes
no país, escaparam do rolo compressor e mantiveram a autonomia na gestão e operação
dos seus serviços de saneamento.
Até o início dos anos 80, com as tarifas dos serviços consideradas baixas e com
abundância dos recursos do BNH para investimentos, os conflitos entre CESBs e
municípios concedentes quase não existiram ou se restringiram a pequenas desavenças de
natureza administrativa ou política. A partir de então, em conseqüências das sucessivas
crises econômicas, do esgotamento das fontes de financiamento, do término gradativo das
carências dos empréstimos obtidos nos anos anteriores e o conseqüente aumento das
amortizações e dos encargos financeiros das dívidas, do inchaço de pessoal com o uso
político das CESBs pelos governos estaduais, do crescente e escuso domínio das grandes
empreiteiras na contratação de obras superfaturadas ou superdimensionadas, dentre outros
fatores, as CESBs reduziram drasticamente os investimentos nos municípios. Ao mesmo
tempo, as CESBs, iniciaram o que convencionou-se chamar de “programa de recuperação
tarifária”, dentro do conceito praticamente imposto pelo Banco Mundial e a que se chamou
de “realidade tarifária”. Com isso teve inicio um crescente, e às vezes absurdo, aumento
real das tarifas, acelerado nos últimos seis anos, na vã tentativa de salvar o modelo
PLANASA e sua lógica – a auto-sustentação dos serviços a qualquer custo.
As conseqüências óbvias deste processo não poderiam ser outras: vários municípios,
em todo o país, começaram a contestar a atuação das CESBs e, espelhados no exemplo das
cidades vizinhas que mantiveram a autonomia de seus serviços e praticavam tarifas muitos
menores e

melhor

atendimento, deram início

ao

que vem sendo

chamado

simplificadamente de “Municipalização”.
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Porém, a maneira como a maioria das companhias estaduais vem enfrentando a
questão da municipalização dos serviços, acompanhado por um exercício do poder
concedente,

em

vários

municípios

no

país,

conduz

a

confrontos

político/jurídico/administrativos inevitáveis.
Os problemas têm aflorado com maior intensidade em São Paulo (SABESP), em
Minas Gerais (COPASA), no Rio de Janeiro (CEDAE), no Paraná (SANEPAR) e no Rio
Grande do Sul (CORSAN), e em menor grau na Bahia (EMBASA), no Rio Grande de
Norte (CAERN), e no Espírito Santo (CESAN).
Já no Estado da Paraíba, os casos mais evidentes são os municípios de Sousa e
Campina Grande, que ingressaram na Justiça solicitando para si a administração do sistema
de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário. Obviamente esses municípios
sofreram pressões da CAGEPA, porém, Sousa conseguiu municipalizar a gestão de água e
criou o Departamento de Águas, Esgotos e Saneamento Ambiental – DAESA, uma
autarquia municipal.

METODOLOGIA
A metodologia está subdividia em três itens, que cobrem as diversas fases da
execução do projeto, a saber: levantamento bibliográfico e de dados; procedimentos de
cartografia temática e análise dos conflitos pela Geografia Política.
Levantamento bibliográfico e de dados
A parte de levantamento de dados foi realizada in loco, em fontes distintas. A
primeira fonte visitada foi a CAGEPA. Lá as dificuldades de acesso aos dados referentes
às cidades não abastecidas pela CAGEPA e as cidades que mesmo atendidas não possuem
contrato de concessão em vigor, são muitas. Mesmo com envio de ofício e a autorização da
presidência, a resistência à entrega dos dados foi grande por parte de algumas diretorias,
porém depois de muita insistência os dados foram entregues, de forma parcial.
A segunda fonte visitada foi à cidade de Sousa, onde o acesso aos dados foi bem mais
fácil. Trabalhamos com a aplicação de questionários junto à população. Ao todo foram
aplicados 50 questionários. Utilizamos para tal um modelo fechado com sete perguntas,
todas referentes ao abastecimento de água na cidade. Também foi realizada uma entrevista
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no DAESA, com o diretor de operações, Severino Dias, simbolicamente conhecido na
cidade como “Neguinho da GAGEPA100”.
Outra inserção de campo foi feita na câmara dos vereadores, onde solicitou-se uma
copia da legislação (lei 031/2004) que deu autonomia à prefeitura para executar o serviço
de abastecimento de água na cidade.

Procedimentos de cartografia temática
Os procedimentos de cartografia temática foram realizados em laboratório. A partir
dos dados coletados na CAGEPA foi gerado um mapa do Estado da Paraíba, que mostra as
49 cidades que não tem o abastecimento de água executado pela CAGEPA. O mapa foi
produzido utilizando o Software Spring versão 4.3, feito pelo INPE – Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais.
A análise dos conflitos pela geografia política
Esta pesquisa realiza uma leitura do conflito em estudo abordando o método
geopolítico de análise, fundamentando-se no autor francês Thual (1996), adaptado por
Vianna (2002). O método, em construção já está sendo aplicado em trabalhos publicados
por integrantes do GEPAT (Grupo de Estudo e Pesquisas em Água e Território), como
Vianna (2002), Hunka (2006), Porto (2006) e Torres (2007). Ele permite observar todos os
elementos em um espaço concreto como produtos das intenções. O que se procura é a
intencionalidade, observada através de uma escala temporal, classificando-as em objetivos
de curto e longo prazo. Os três eixos de análise Espaço – Tempo – Intenção, descritos por
Thual (2002), foi transformado por Vianna em um triângulo onde se busca a formação de
pares dialéticos entre cada um dos eixos:
Espaço X Tempo / Espaço X Intenções / Intenções X Tempo
1 Comportamentos, acontecimentos, fatos
(INTENSÕES)

2 Análise de longo prazo
(TEMPO)

3 Dimensão Espacial
(ESPAÇO)

100

O apelido é a prova da transferência de quadros técnicos e trabalhadores da CAGEPA local para o
DAESA, produto da remunicipalização.
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A escolha da abordagem dialética para os pares se deu em função do objeto de
estudo, o qual revela uma dinâmica de conflito político, dada à existência de escassez e
abundância; vitalidade e necessidade; uso público e uso privado; território e poder; leis e
práticas, existentes na essência do sistema de gestão dos recursos hídricos, nele incluso a
gestão estadual. Procurando entender os conflitos existentes pelo uso da água como bem
público, e seus diversos usos e interesses geridos pelas imposições normativas dos
instrumentos de gestão, que modificam as antigas relações existentes no território, fazem
necessário à interação e a articulação das realidades locais e globais, combinadas na
atualidade com outras escalas de tempo e espaço em um movimento dinâmico e dialético.
MUNICIPALIZAÇÕES NO BRASIL
A fim de melhor contextualizar a temática, é necessário fazer um breve relato do
domínio territorial da gestão dos serviços de abastecimento no Brasil. São muitas as
cidades que por meio de fim de concessões ou ações na justiça buscam municipalizar seus
serviços de abastecimento de água. Hoje, no universo de 5.564 municípios brasileiros,
aproximadamente 2.000 tem autonomia dos serviços de abastecimento de água. Esses
municípios, na sua maioria, além de exercer o direito de prestar esse serviço, buscam
incentivar outros municípios a seguir o mesmo caminho. Inclusive, se congregam em uma
sociedade civil sem fins lucrativos, ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento, fundada em 1984, que hoje congrega aproximadamente 2.000
municípios que administram de forma direta e pública os serviços de abastecimento de
água e saneamento. No Estado da Paraíba, o município autônomo, no que se refere ao
abastecimento de água, com maior população é Sousa, que recentemente remunicipalizou
seus serviços de abastecimento. Mas até o momento, não visualizamos nenhuma
associação do quantitativo populacional à gestão municipal do abastecimento de água.
Municípios de quantitativo populacional diversificados, e até mesmo cultural fazem parte
desse grupo de municípios autônomos. A tabela 1 foi produzida a partir de dados da
ASSEMAE, com o máximo de municípios autônomos identificados.
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TABELA 1: Levantamento preliminar de municípios autônomos no Brasil

Municípios
Antonia
Americana
Amparo
Atibaia
Araraquara
Boa Viagem
Bandeirantes
Barra Mansa
Belo
Horizonte
Caxias do Sul
Caeté
Campos
Novos
Catalão
Colatina
Governador
Valadares
Guaçuí
Guaíra
Guanhães
Guarulhos
Guaratinguetá
Herval D’
Oeste
Iguatu
Indaiatuba
Ipatinga
Itabira
Itabuna

Municípios Autônomos
Municípios
Jussara
Lobato
Luzerna
Marechal Cândido
SP
Rondon
SP
Mantena
CE
Mogi Guaçu
PR
Muaná
RJ
Muriaé

MG
SP
PA
MG

MG

Orleans

SC

RS
MG

Ouro Preto
Passos

MG
MG

SC

Penápolis

SP

GO
ES

Piracicaba
Poços de Caldas

SP
MG

MG

Piunhí

MG

ES
SP
MG
SP
SP

Pradópolis
Recife
Reduto
Resende
Ribeirão Claro

SP
PE
MG
RJ
PR

SC

Rio Claro

SP

CE
SP
MG
SP
BA

SC
MG
SP
SC
SP
RS
SC
RN
MG
CE
SP
RJ

UF
PR
SP
SP

UF
PR
PR
SC
PR

Itapira

SP

Itapiranga
Itaúna
Itu
Ituiutaba
Jaboticabal
Jaquapitã
Jaguariava
Jaraguá do
Sul
Jataizinho
Jerônimo
Monteiro

SC
MG
SP
MG
SP
PR
PR

Rio Negrinho
Sacramento
Santo André
São Bento do Sul
São Caetano do Sul
São João do
Jaguaribe
São Leopoldo
São Ludgero
Serra Negra
Sete Lagoas
Sobral
Sorocaba
Três Rios

SC

Unaí

MG

PR

Valinhos

SP

ES

Vera Cruz

RS

CE
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Joaçaba
Juazeiro
Juiz de Fora
Jundiaí

SC
BA
MG
SP

Votuporanga
Volta Redonda
Viçosa

SP
RJ
MG

Fonte: ASSEMAE

Essa tabela mostra o quanto são diversificados esses municípios. Nordeste, Sul,
Sudeste, Centro-Oeste, os municípios autônomos estão espalhados por todo o Brasil. Para
demonstrar com um pouco mais precisão esse situação, escolhemos alguns municípios
brasileiros para apresentar como funcionam seus sistemas de abastecimento.
Um ponto de grande importância verificado em todas as experiências de
municipalização analisadas, é que todas trazem junto ao tema da municipalização um
discurso de controle social e participação popular, tanto na administração direta quanto na
fiscalização das autarquias, pois a esfera de poder municipal tem maior proximidade com a
população, por causa da escala reduzida. Passamos a descrever alguns desses municípios.
Porto Alegre (RS)
Capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre com uma população de
1.428.696 habitantes, possui a maior autarquia de abastecimento de água integralmente
municipal do Brasil. O DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto
Alegre foi criado em 15 de dezembro de 1961, mas a história do abastecimento de água e
do saneamento em Porto Alegre teve início no século XVIII. Aos poucos, com o aumento
da população e a ocupação de áreas mais distantes do lago Guaíba, manancial que até hoje
abastece a cidade, cresceu a necessidade de abastecimento de água na cidade. Assim, em
1779 foram construídas as duas primeiras fontes públicas da cidade, de onde os “pipeiros”,
retiravam a água para vender de porta em porta, outras fontes foram espalhadas pela cidade
até a segunda metade do século seguinte. Portanto podemos afirmar que o abastecimento
de água em Porto Alegre já foi privado. Este mesmo sistema já operou em João Pessoa,
(SÁ: 2006).
Hoje é da responsabilidade do DMAE captar, tratar e distribuir água aos portoalegrenses, como também à coleta e tratamento de esgoto sanitário da capital gaúcha.
A autarquia conta hoje com sete estações de captação de água, oito estações de
bombeamento de água bruta, oito estações de tratamento de água, 95 estações elevatórias
de água tratada, cerca de 3,5 mil quilômetros de redes de água, 98 reservatórios de água e
13 carros pipas. Atualmente, 95,5% dos porto-alegrenses são abastecidos com água tratada.
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O DMAE é um órgão auto-sustentável, com autonomia financeira, e tem suas ações
acompanhadas pelo Conselho Deliberativo, formado com a participação, coletiva e
democrática de representantes de 13 entidades da sociedade civil.
Campinas (SP)
Campinas é uma das maiores cidades do Estado de São Paulo, com uma população de
pouco mais de um milhão de habitantes, e tem seu abastecimento de água executado pela
SANASA – Sociedade de Abastecimento, Água e Saneamento, que abastece 98% da
população urbana da cidade. O município está situado nas bacias hidrográficas dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que recentemente foi objeto de conflito pelo uso da água.
Possui outorga de captação de água bruta, concedida pelo DAEE – Departamento de Água
e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, nos rios Capivari e Atibaia.
Em 1999 um amplo movimento da sociedade civil, com a participação de
organizações sociais e da câmara de vereadores, impediu o processo de abertura de capital
da SANASA. A empresa de economia mista tem como acionista majoritário a Prefeitura
Municipal de Campinas que detém 99,9% das ações101.
A abertura de capital da empresa foi duramente contestada pelos participantes e
delegados da I Conferência Municipal de Saneamento. A Conferência foi o ponto alto da
mobilização da militância popular, que venceu a privatização com argumentos em defesa
de uma sólida empresa pública, ganhando a adesão de universidades e movimentos de
trabalhadores. A conferência deliberou, ainda, a rejeição a toda e qualquer proposta de
concessão ou privatização de serviços públicos ligados ao saneamento ambiental e pela
criação de mecanismos de controle social, institucionalizados por lei, com poder
deliberativo para que a sociedade possa acompanhar, sugerir e fiscalizar a execução da
política de saneamento ambiental em Campinas.
Alagoinha (BA)
Com uma população estimada em 138 mil habitantes, o município de Alagoinha - BA
foi o primeiro município brasileiro a aprovar sua política de saneamento ambiental,
construída de forma participativa, por meio de uma Conferência Intersetorial de
Saneamento Ambiental, Saúde e Meio Ambiente. O município, por volta de 2005,

101

O que na realidade a caracteriza como uma empresa municipal, sob controle estatal.
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formulou seu Plano Municipal de Saneamento Ambiental através de convênio com a
Universidade Federal da Bahia.
No ano de 1965, através da lei 337, foi criado o SAAE – Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Alagoinha. Três anos depois o município firmou um convênio com a FSESP –
Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, órgão precursor da FUNASA – Fundação
Nacional de Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde. Esse convênio permitiu a
implantação do primeiro projeto de abastecimento de água da cidade, que entrou em
operação em setembro de 1969, e durou até 1999, quando a FUNASA repassou o SAAE,
para o município, foi então nomeada pela prefeitura uma comissão para administrar o
serviço. Só em 2000 foi nomeado o primeiro diretor do SAAE, e assinado um convênio de
cooperação técnica entre Prefeitura e FUNASA. Até a criação do SAAE Alagoinha foi
abastecida por córregos e poços rasos individuais. A coleta e transporte de água eram feitos
em barris, muitas vezes com a utilização de animais de carga.
Manaus (AM)
Capital do estado do Amazonas, Manaus possui uma população aproximada de 1,6
milhões de habitantes. A empresa Águas do Amazonas, de propriedade do grupo francês
Suez Lyonnaise des Eaux, “Grupo ONDEO”, instalou-se em Manaus no dia 04 de julho de
2000, com um contrato de concessão de 30 anos para executar os serviços de
abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, após arrematar a Manaus
Saneamento, em junho do mesmo ano, em um leilão na Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro. É a primeira capital brasileira que tem seu sistema de saneamento operado por
empresa privada, neste caso deve-se salientar uma empresa estrangeira.
Atende aproximadamente 1,35 milhões habitantes, o que equivale a 86% da
população urbana total. Possui 58 reservatórios ativos, entre apoiados e elevados, e três
estações de tratamento de água. Sua rede de distribuição de água é de aproximadamente
2.575 km. A empresa se coloca como uma empresa cidadã, integrada com a comunidade,
porém em nenhum momento se encontra qualquer referência a participação popular em sua
estrutura organizacional. São importantes algumas indagações: por que a ONDEO se
interessou apenas pela capital do Estado? Por que não se aventurou a operar os sistemas de
outras cidades amazonenses, que certamente tem problemas de operação em seus sistemas?
E por que ela escolheu uma grande cidade do Estado do Amazonas e não uma da região sul
ou sudeste, que certamente tem mais recursos financeiros, o que lhe garantiria mais retorno
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financeiro? As respostas podem estar na grande quantidade de informações sobre a
biodiversidade presente nos meios aquáticos.
SITUAÇÃO NA PARAÍBA
Depois desta passagem por alguns municípios e regiões brasileiras, passamos ao
Estado da Paraíba, buscando correlacionar o contexto nacional ao nosso objeto de estudo.
No Estado da Paraíba, algumas prefeituras, como por exemplo, as de Campina
Grande e Sousa ingressaram recentemente na Justiça solicitando para o município a
administração do sistema de abastecimento de água e tratamento do esgoto sanitário. Tal
medida visava municipalizar o sistema de abastecimento de água, que se encontrava sob a
responsabilidade da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA. No caso de
Sousa, o abastecimento de água já foi remunicipalizado, mas no caso de Campina Grande a
questão ainda está na Justiça. Campina Grande é a segunda cidade em importância
econômica e política do Estado, e merece uma breve discussão do seu caso.
Até o ano de 1972, o serviço de abastecimento de água de Campina Grande era
executado pela SANESA – Saneamento de Campina Grande S.A, que era uma empresa
municipal de saneamento e teve a concessão dos serviços de água outorgados pela
prefeitura no ano de 1964 por 50 anos. Em de 1972, ela foi incorporada a GAGEPA.
Assim os serviços de abastecimentos foram automaticamente transferidos para a empresa
estatal.
Já em 2005, por meio de um ofício de 15 de dezembro, a prefeitura de Campina
Grande informou à GAGEPA estar ingressando na justiça para ter reconhecido seu direito
de realizar diretamente a prestação de abastecimento de água e saneamento, manifestando
a intenção de passar a executar esse serviço.
Segundo a CAGEPA, o contrato de concessão do serviço de abastecimento junto à
prefeitura vence somente no ano de 2014, porém é preciso lembrar que essa concessão foi
dada à SANESA e não a CAGEPA.
A CAGEPA alega, em seu favor, a existência de uma Lei Estadual, (n. 6.636/98) de
1998, que concede à mesma a concessão estadual para a exploração do serviço por 20
anos, em consonância com o Artigo 11, parágrafo único da Constituição Estadual, que
disciplina a exclusividade da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgoto por
empresa estadual. É preciso analisar com cuidado essa interpretação que a CAGEPA tem
desse artigo da constituição.
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Art. 11. Compete aos Municípios:
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
Parágrafo único. A concessão ou permissão para exploração dos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgoto sanitário, prevista no item V deste artigo, somente será
feita à empresa pública estadual constituída para este fim.
O Artigo 11, parágrafo único, em momento algum obriga os municípios a
concederem os serviços de abastecimento à CAGEPA, como ela tenta colocar. Esse artigo
da constituição determina que no caso da prefeitura desejar conceder os serviços de
abastecimento a terceiros, isso somente será permitido à uma empresa pública estatal
constituída para esse fim. Em nenhum momento fala da obrigatoriedade dos municípios
concederem esses serviços. A priori, esse parágrafo único do Artigo 11 parece ter sido
criado para evitar possíveis privatizações ou a concessão desses serviços a alguma empresa
de outro Estado, mesmo que públicas.
Mesmo com todos esses argumentos usados pela CAGEPA, que alega não ter
dúvidas que a gestão desses serviços vá continuar em seu poder, é preciso considerar a
possibilidade de a justiça deferir a favor da prefeitura de Campina Grande, haja visto o
caso do município de Sousa, que mesmo com quase todos os argumentos iguais usados
pela CAGEPA, a justiça deu ganho de causa à prefeitura de Sousa. Um complicador nestes
dois casos é o fato dos pontos de abastecimento dos sistemas estarem em outros
municípios, em um ou mais de um, que é um aspecto favorável à empresa estadual, pois
ela tem uma escala de atuação que sobrepõe às fronteiras municipais.

CAGEPA NA PARAÍBA
Criada em 30 de dezembro de 1966, a CAGEPA é responsável pelo abastecimento de
água e coleta de esgotos da maioria dos municípios paraibanos e tem como acionista
principal o Governo do Estado, dono de 99,9% de seu Capital Social. Os outros 0,1% são
distribuídos entre a Prefeitura de Campina Grande, Sudene e DENOCS.
Segundo a GAGEPA, em seu relatório de administração anual do ano de 2005, ela
está presente em 174 dos 223 municípios do Estado, portanto 49 municípios do Estado
possuem sistemas autônomos de abastecimento de água. São esses os municípios
observados no mapa a seguir.
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Segundo o seu relatório anual, a CAGEPA possui contrato em pleno vigor com os
municípios de maior demanda de mercado, como João Pessoa e região metropolitana,
Campina Grande, Patos e Sousa.
Outro dado de suma importância, segundo a própria CAGEPA, é que dos 174
atendidos pela CAGEPA em apenas 56 municípios existem contratos de concessões
definitivas ou provisórias. O gráfico abaixo mostra bem essa situação.

SITUAÇÃO JURÍDICA DA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA
PARAÍBA
49
118
56
CAGEPA sem concessão

Total de municípios: 223

CAGEPA

AUTONOMOS

GRÁFICO 1: Situação Jurídica do Abastecimento de Água na Paraíba.
Fonte: Lairton L Lunguinho102

102

Os dados utilizados para elaboração do gráfico foram coletados no Relatório de Administração 2005 da
CAGEPA.
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MAPA 1: Domínio Territorial do Abastecimento de Água na Paraíba. Fonte: Lairton Lopes Lunguinho

______________________________________________________________________________________________________________
IV SEMAGEO – Semana de Geografia da UFPB

597

Portanto, além dos 49 municípios que não são atendidos pela CAGEPA, existem
mais 118 municípios atendidos por ela que não possuem nenhum contrato de concessão,
ficando em tese livre para municipalizar os serviços no momento em que bem entender.
Podemos assim dizer que juridicamente a CAGEPA só está presente em 56 dos 223
municípios paraibanos, o que represente apenas 25% do Estado. No caso de Sousa, já é
fato que a concessão foi retomada pela prefeitura, portanto a alegação de ter contrato de
concessão em vigor com esses municípios pode ser discutida, já que a justiça deu ganho de
causa ao município de Sousa.
Algumas prefeituras do Estado da Paraíba manifestaram o interesse, a exemplo das
prefeituras de Sousa e Campina Grande, e acenaram com a possibilidade de ingressar na
Justiça solicitando para o município a retomada do sistema abastecimento de água e
tratamento do esgoto sanitário, como exemplo pode-se citar a Prefeitura de Monteiro.
O CASO DA REMUNICIPALIZAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA
O município de Souza (PB), em maio de 2004, notificou a CAGEPA que, em face da
criação do Departamento de Águas, Esgotos e Saneamento Ambiental - DAESA pela Lei
Municipal 31/2004, regulamentada por decreto, passaria, de forma imediata, a assumir a
exploração dos serviços de água, esgoto e saneamento do município. Entre outros motivos
para requerer a administração municipal do serviço, a prefeitura alega que a concessão de
uso da água, firmada em 1969 por 20 anos entre a CAGEPA e o município de Sousa,
expirou em 1989 e não foi renovada. Mesmo com o final do contrato, a CAGEPA
continuou prestando serviços no município. O poder judiciário entendeu que o município
tem o direito de explorar a água e administrar o esgoto da cidade, sem indenização prévia à
anterior concessionária. Em janeiro de 2006 a justiça determinou à CAGEPA que
disponibilizasse todos os seus bens imóveis, móveis e equipamentos para o DAESA. A
Estatal alegou que a justiça está colocando nas mãos do prefeito, Salomão Gadelha, a
administração não somente do município de Sousa como também de outras 21 cidades,
entre as quais Marizópolis, Catolé do Rocha, Jericó, Paulista, Lagoa, Pombal, Nazarezinho
e outros municípios, que são abastecidos pelo açude de Engenheiro Ávido, em Cajazeiras,
e pela adutora, que está localizada no município de Marizópolis. Hoje os maiores
argumentos da GAGEPA contra as municipalizações são: a questão dos subsídios
cruzados, onde ela alega a inviabilidade econômica da maioria dos municípios paraibanos,
tendo assim que retirar recursos dos poucos municípios economicamente viáveis para
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manter os não viáveis em funcionamento, e a questão dos sistemas integrados, onde ela
alega que os sistemas de abastecimentos são intermunicipais, fazendo assim com que a
municipalização interfira na prestação dos serviços aos outros municípios que fazem parte
do mesmo sistema integrado de abastecimento. Esse argumento é contestado pelo fato de
Sousa já operar o seu sistema sem interferir no abastecimento dos outros municípios.
O caso da prefeitura de Souza abriu um precedente político para que outras
prefeituras recorram à justiça para municipalizar o serviço de abastecimento de água em
suas cidades, já que nas mãos de um prefeito imediatista, esta poderá ser uma fonte de
recursos para o município sem a necessidade de investimentos maciços. Porém, parece que
na maioria dos casos, o principal motivo das municipalizações é a intenção do município
de simplesmente exercer o seu direito de operar o serviço de abastecimento de água,
certamente uma medida que aumenta o poder municipal, que passa a controlar uma
atividade essencial à vida da cidade.
DAESA
No ano de 2004, por meio da lei 031/2004 a Prefeitura de Sousa criou o DAESA –
Departamento de Águas, Esgoto e Saneamento Ambiental de Sousa, que ficou responsável,
entre outros serviços, pelo abastecimento de água no município.
Ao visitarmos o município, com o intuito de observar in loco como está operando o
sistema de abastecimento, procuramos fazer uma análise qualitativa e também comparativa
do serviço prestado pelo DAESA em relação ao que fora realizado pela CAGEPA.
Um ponto importante a ser levantado e que logo foi constatado é que, no caso de
Sousa, não se trata de uma municipalização, mas sim de uma remunicipalização, já que
administração municipal era a responsável pelo abastecimento público até a década de 70,
antes de ser entregue ao Estado.
No que ser refere ao abastecimento de água, o DAESA está na posse do sistema de
adutoras e distribuição de água. O tratamento ainda está de posse da CAGEPA, porém a
questão permanece sendo discutida na justiça, pois a CAGEPA conseguiu ainda se manter
de posse de praticamente toda a estrutura existente na cidade de Sousa, desde
equipamentos como carros até instalações, prédios, móveis e computadores, inclusive
questões referentes a funcionários da CAGEPA que foram absorvidos pelo DAESA estão
na justiça para serem definidas. Segundo o DAESA, aproximadamente 60% dos
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funcionários deles foram absolvidos da CAGEPA. Atualmente o DAESA funciona em
instalações provisórias como se observa na foto abaixo.

FIGURA 1 - Sede improvisada do DAESA – Foto: Lairton L Lunguinho, 2007.

Segundo o Diretor de Operações do DAESA, Severino Dias (o “Neguinho da
CAGEPA”), a idéia da remunicipalização partiu do próprio prefeito Salomão Gadelha, pois
antes do Estado assumir os serviços, na década de 70, o prefeito Tonzinho Gadelha,
membro de sua família e do seu grupo político, havia sido o chefe da última administração
municipal autônoma nos serviço de abastecimento de água, por isso sempre houve esse
projeto de assumir a gestão em assumindo a prefeitura. Esta é uma prova de que as
oligarquias são “quase eternas” no sertão paraibano.
Um ponto que é exaltado pela direção do DAESA e confirmado pela população é a
tarifa social, o usuário residencial que consome até 10 m³ fica isento de pagar a conta de
água, e dentre os que a pagam a tarifa foi reduzida, segundo os moradores entrevistados,
90% disseram ter tido uma redução significativa no valor da conta. A tabela 2 foi publicada
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no jornal Correio da Paraíba em 06 de março de 2006 e refere-se à estrutura tarifaria do
DAESA divulgada pela Prefeitura de Sousa.
TABELA 2: Estrutura Tarifária do DAESA
ESTRUTURA TARIFÁRIA
CATEGORIA/FAIXAS
ÁGUA
ESGOTO %ESGOTO
DE CONSUMO
Residencial
Tarifa Social
Consumo até 10m³ (não
0
0
0%
medido)
Consumo até 10m³
0
0
0%
(medido)
Tarifa Normal
CONSUMO ACIMA
DE 20m³
0 à 20m³
29,86
11,94
40%
21 à 30m³ (p/m³)
2,21
1,20
54%
Acima de 30m³ (p/m³)
COMERCIAL
TARIFA MINIMA
Consumo até 10m³
23,27
10,47
45%
Acima de 10m³ (p/m³)
4,03
2,02
50%
INDÚSTRIA
TARIFA MINIMA
Consumo até 10m³
28,18
12,88
45%
Acima de 10m³ (p/m³)
4,49
2,25
50%
PUBLICO
TARIFA MINIMA
Consumo até 10m³
26,42
13,21
50%
Acima de 10m³ (p/m³)
4,44
2,22
50%

A + E TARIFA
EM REAIS
0
0

41,81
3,41

33,73
6,25
40,86
6,74
39,64
6,66

Fonte: Correio da Paraíba, Caderno Cidades, 06 de Março de 2006.

O preço da água foi reduzido em 10% para consumidores de todas as categorias, e a
taxa de esgoto sofreu uma redução gradativa. Pra quem consome até 20 metros cúbicos de
água por mês a redução foi de 50%, sendo 40% para quem consome até 30 metros cúbicos
por mês e 30% para quem consume acima de 30 metros cúbicos mês.
É perceptível, na direção do DAESA, a busca por diferenciar sua administração em
relação à da CAGEPA, o que é compreensível já que a remunicipalização foi proposta para
isso mesmo. Uma das medidas tomadas, claramente com o intuito de mostrar isso à
população, é que se luta a todo custo para não interromper o abastecimento de água por
falta de pagamento, nesse caso o DAESA chama o usuário para negociar e chegar a um
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acordo. Essa medida pode se tornar um problema no futuro, pois não sabe-se a que ponto o
sistema tem capacidade de ser mantido dessa forma. Segundo o DAESA, estão sendo
realizados investimentos em saneamento que a CAGEPA não fazia há 30 anos, é possível
observar muitas obras sendo executas pelas ruas da cidade, como na figura 2.

FIGURA 2 - Funcionários da DAESA executando obras de reparo na rede de abastecimento.
Foto - Lairton L Lunguinho, 2007.

Aplicarmos questionários junto à população visando observar, num primeiro
momento, o quanto a mesma esteve a par do conflito, e também qual o nível de
envolvimento no mesmo. A grande maioria, 90%, tomou conhecimento do conflito por
meio do radio, que é o meio de comunicação mais utilizado pela população, e também em
conversas com vizinhos, pois o assunto foi muito discutido na cidade, o que ainda provoca
polêmicas. Algo que ficou claro durante a aplicação dos questionários foi que as poucas
pessoas que responderam não terem tomado conhecimento do conflito, demonstravam
estar com medo de responder, para não se comprometer, devido à rivalidade política da
cidade. Ficou evidente que a população acompanhou tudo, mas não teve um envolvimento
direto no conflito, a questão ficou restrita aos atores: Prefeitura, Estado, CAGEPA e
DAESA.
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Não existiu uma critica especifica ao abastecimento antes de 2004, quando o serviço
ainda era prestado pela CAGEPA, e em geral era considerado “bom” ou “satisfatório”, e
os nove questionados que colocaram o serviço como “ruim” nesse período, tentavam o
tempo todo exaltar a administração municipal, ou mais precisamente o prefeito. Por outro
lado, quando questionados sobre a qualidade do serviço prestado atualmente
aproximadamente 85% respondeu que estava “bom” ou “satisfatório”. O gráfico da figura
3 mostra bem esse fator.

Qualidade do Serviços de
Saneamento Segundo a População
40

30 32

30
20

11

9

10

8

10
0

Bom

Satisfatorio
Antes de 2004

Ruim

Atualmente

Figura 3: Qualidade do Serviço de Saneamento segundo a População.

Fica claro que para a população não houve uma mudança significativa na qualidade
do serviço prestado.
Dois pontos foram bastante citados para que eles fizessem essa avaliação, o primeiro
foi o preço, que como já foi dito anteriormente, baixou significativamente, e outro diz
respeito ao fato de não estar havendo corte de água por falta de pagamento, pois como
também já foi dito o DAESA está usando uma política de negociação para resolver essas
pendências. O gráfico da figura 4 é referente a falta d’água.
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Falta D' água Segundo a População

34%
66%

Sim

Não

Figura 4: Falta d’água Segundo a População.

Quando questionados sobre falta d’água, os que responderam “sim” atestaram a falta,
embora fosse rara, mas ao mesmo tempo afirmaram não ser diferente dos tempos de
CAGEPA, parecendo assim querer desvincular esse problema do conflito, colocando como
uma coisa “normal”, que pode acontecer com qualquer gestor, pois os motivos da falta103
eram sempre de algum reparo na rede de abastecimento, que em pouco tempo pode ser
consertado.
O ponto de maior crítica pela população foi a qualidade da água. Sempre que
questionados sobre esse ponto, eram unânimes na opinião de que a qualidade piorou. Essa
questão do tratamento ainda está confusa e não foi possível achar a raíz do problema, mas
como o tratamento ainda está a cargo da CAGEPA, podemos aventar uma possibilidade
acerca do problema. A CAGEPA pode não estar tratando a água a contento, e o DAESA
pode, por sua vez, não estar pagando por esse serviço, já que ainda existem muitas
pendências judiciais entre os atores envolvidos.
Segundo o DAESA a maior dificuldade encontrada até o momento refere-se à
população, no tocante a assimilação da municipalização como um benefício para a cidade e
não para o prefeito. A cidade é politicamente dividida em dois grupos: os que apóiam o
prefeito e os que são contra, que no momento apóiam o governador, adversário político do
prefeito, e essa rivalidade política têm uma influência direta na avaliação do DAESA por
parte da população.
103

Trata-se de pequenas interrupções que não podem ser caracterizadas como “falta” de abastecimento.
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A principal dificuldade que encontramos são as
próprias pessoas, tem gente que porque não gosta do
prefeito não está pagando a conta há tempos.
(Neguinho da CAGEPA – Dir. de Operações DAESA)
Isso evidencia que essa política de não corte de água por falta de pagamento pode
ser negativa, mesmo que tenha um intuito positivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta fase do estudo, foi possível chegar a algumas conclusões, mesmo que em
caráter inicial.
Em primeiro lugar, fica claro que a municipalização é uma realidade no Brasil, onde
existem inúmeras e “ricas” experiências de gestão pública municipal de abastecimento de
água, e essas experiências estão cada vez mais estão servindo de exemplo para outras
cidades por todo o país. Um fator comum, entre praticamente todas as experiências
descritas aqui, é que todas tiveram uma forte participação popular, as exceções são Sousa e
Manaus. Pode-se afirmar que a participação da população tem sido a condição mais
importante para o sucesso de uma experiência de municipalização.
No que se refere à Paraíba, foi surpreendente a constatação de que 49 municípios não
são atendidos pela CAGEPA, e mais ainda o fato de que em um universo de 174 cidades
em que a CAGEPA atua apenas em 56 a empresa possui contrato de concessão. Isso
mostra que a CAGEPA possui domínio legal do abastecimento de água em apenas 25%
dos municípios paraibanos. Em uma situação hipotética de “municipalizações em massa” a
empresa estadual passaria a gerir apenas os 56 municípios com quem possui contrato.
Um grande problema, para fazer uma análise mais precisa no município de Sousa, é a
rivalidade política que polariza a cidade. Porém, alguns benefícios para a população estão
presentes. Em primeiro lugar, a tarifa social, que segundo a própria população, não só os
beneficiados, está sendo rigorosamente aplicada, a redução imediata de 10% no valor da
conta de água pra toda a cidade e a redução escalonada na taxa de esgoto, de acordo com o
consumo.
Uma dúvida ficou sem ser esclarecida, o porquê da queda na qualidade da água. A
única coisa que se sabe é que o tratamento continua a cargo da CAGEPA, mas não se sabe
se o tratamento que está sendo dado à água que vai pra Sousa é o mesmo de antes, ou se o

_____________________________________________________________________________________________________________
IV SEMAGEO – Semana de Geografia da UFPB

605

DAESA está pagando a CAGEPA pelo tratamento da água, só se sabe que o problema
existe, já que a qualidade da água caiu consideravelmente.
Um ponto negativo e preocupante é a quase que total ausência da população no
processo de remunicipalização do abastecimento de água. Apesar de ciente do conflito, a
maior parte da população, em momento algum, demonstrou estar participando do processo,
quer seja para defender a municipalização ou para que as coisas permaneçam da forma que
estavam.
Um fato interessante, e que vale ser relatado, é que durante a viagem de campo para
Sousa, viagem essa que esse autor fez por várias outras vezes, quer seja a estudo ou a
passeio, foi possível notar uma maior presença da CAGEPA nas cidades ao redor de Sousa.
Muitas instalações da CAGEPA foram construídas nos últimos tempos ou foram
reformadas recentemente, pois o nome e logotipo da CAGEPA é uma das primeiras marcas
na paisagem que se observa ao chegar a essas cidades, fato esse que não se observava até
pouco tempo. Foi inevitável supor que essa reafirmação de presença da CAGEPA nessas
cidades pode ser resultado do conflito com a Prefeitura de Sousa.
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