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RESUMO 
 

 

Atualmente, o setor de saneamento básico brasileiro está passando por estudos para 

modernização das empresas responsáveis pelos serviços d’água e captação de esgoto nos 

âmbitos regionais, estaduais e municipais, a fim de mapear, conhecer a qualidade, amplitude e 

eficiência desses serviços. 

Essa dissertação determinou o grau de eficiência técnica das 26 companhias estaduais 

de saneamento básico, através da metodologia DEA - Análise Envoltória de Dados (Data 

Envelopment Analysis), cuja metodologia baseia-se em procedimentos de programação 

matemática e possibilita a obtenção de uma fronteira não-paramétrica de eficiência. O 

procedimento selecionado para assegurar um resultado satisfatório foi à aplicação do software 

Analyst Frontier, com o propósito de avaliar a eficiência. 

Nesse sentido, é apresentada uma visão geral do tema e objetivos seguido por um 

estudo detalhado do setor de saneamento brasileiro e das fronteiras de produção e eficiência 

produtiva. Para isso, foram escolhidos os modelos a serem utilizados, a amostra, os inputs e 

output para aplicação às empresas do setor de saneamento. 

Finalmente são apresentados os escores de eficiência obtidos nos modelos DEA, os 

quais foram analisados segundo os critérios de localização, retornos de escalas e indicadores 

técnicos. 

As companhias estaduais de saneamento básico, de um modo geral apresentaram bons 

resultados nos dois modelos DEA. Entretanto, observou-se que, a ineficiência técnica foi mais 

expressiva que a ineficiência de escala. 

Palavras–Chaves: DEA; Data Envelopment Analysis; Eficiência; Saneamento. 
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ABSTRACT 
 

 

Nowadays, the Brazilian basic sanitation is passing trough studies for companies 

modernization which are responsible for water services and sewerage system of regions, states 

and cities to map, identify the quality level, magnitude and efficiency of these services. 

This dissertation have determined the technical efficiency grade of 26 basic sanitation 

state’s companies, trough DEA (Data Envelopment Analysis) methodology, which is based in 

mathematics programming procedures and make possible to get the efficiency non-parametric 

edge. The chosen procedure, for achieve a satisfactory result, was the application of Analyst 

Frontier Software, with goal of efficiency evaluation.  

On this way, it is presented a subject and goals overview followed by a detailed 

analysis of the Brazilian sanitation division, production edges and productive efficiency. To 

achieve these targets, it have been chosen the models to be used, the sample, inputs and 

outputs for application in the sanitation’s companies. 

Finally it is showed the efficiency results got from DEA models, which were analyzed 

in accordance with placement criteria, scale feedback and technical metrics. 

In general, the basic sanitation state’s companies have presented good results in the 

two used DEA models, but it could be observed that the non-technical efficiency was higher 

than non-scale efficiency. 

Key-words: DEA; Data Envelopment Analysis; Efficiency; Sanitation.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Atualmente o Brasil enfrenta dificuldades no setor de saneamento, tendo como 

conseqüência custo elevado per capita para tratamento hospitalar devido as doenças 

transmissíveis pela água e esgoto não tratados. Portanto, quanto mais eficiente for o setor de 

saneamento melhor será a qualidade de vida da população. 

 A Tabela 1.1 mostra o consumo médio per capita de água em litros/hab.dia. Assim 

verifica-se a associação entre o consumo de água e a qualidade de vida de cada região. Vale 

salientar que cada economia ativa não tem o mesmo consumo médio, isto é, existem 

economias ativas nas Regiões Norte e Nordeste, por exemplo, com consumo superior a média 

da Região Sudeste. 

 
Tabela 1.1 – Consumo Médio Per Capita de Água por Região 

em litros/hab.dia 

Região/Ano 2000 

Norte 89,8  

Nordeste  106,4 

Sudeste 190,9 

Sul 131,1 

Centro Oeste  143,6 

Fonte:SNIS (Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento)-2000 

 

Com o propósito de elevar a qualidade de vida, a Política Nacional de Saneamento 

estabelecida pelo governo tem como objetivos centrais a universalização do atendimento em 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e a prestação desses serviços com qualidade e 

preços adequados. 

 Nessa tendência de identificar soluções para tornar as empresas mais produtivas, o 

estudo da eficiência é de extrema importância, para ajudar na escolha de uma conduta ótima 

para as empresas e oferecer ao governo meios de regulamentar o setor. 

 Quanto aos ganhos de eficiência, sabemos que é primordial aumentar a produtividade 

através da eliminação de desperdícios, entretanto no Brasil o combate ao desperdício na 

maioria das vezes, é voltado para os consumidores, na tentativa de reduzir o consumo e evitar 

perdas. 

 A escolha pelo setor de saneamento brasileiro foi em virtude da grande importância do 

mesmo para população em geral e pela discussão sobre a eficiência operacional causada 
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principalmente pela má administração dos recursos hídricos, da conservação da água, dos 

custos e da qualidade no atendimento aos consumidores. Diante de tal fato, torna-se urgente 

investimentos no setor e correção da ineficiência, com a finalidade de melhor atender a 

comunidade em geral. 

 Na determinação do grau de eficiência das Companhias Estaduais de Saneamento 

Básico (CESBs) será utilizado o método DEA (Data Envelopment Analysis) – Análise 

Envoltória de Dados, onde a estimação da fronteira de eficiência é obtida por meios de 

técnicas de programação linear. Neste modelo as CESBs são consideradas como unidades 

tomadoras de decisão, as chamadas DMU’s (Decision Making Units) as quais são avaliadas 

por sua eficiência relativa. Assim as DMU’s eficientes fazem parte da fronteira e as demais 

têm o grau de eficiência medido em relação à fronteira. 

 Em última análise, os escores da eficiência técnica obtidos no modelo DEA serão 

confrontados com índices técnicos utilizados no setor. 

 Esta dissertação está dividida em seis capítulos estruturados da seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Introdução, onde se fornece uma visão geral do tema e objetivos. 

 Capítulo 2 – O Setor de Saneamento no Brasil, onde se faz uma revisão do setor de 

saneamento brasileiro fornecendo dados técnicos e econômicos, suas necessidades e 

tendências. 

 Capítulo 3 – Fronteiras de Produção e Eficiência Produtiva, onde se apresenta a 

importância da mensuração da eficiência, seu conceito e uma revisão teórica dos 

modelos DEA utilizados. 

 Capítulo 4 – Aplicação às Companhias de Saneamento Brasileiras, onde se descreve a 

metodologia utilizada. 

 Capítulo 5 – Análise dos Resultados, onde se apresenta os resultados e discussões dos 

escores de eficiência obtidos nos modelos DEA. 

 Capítulo 6 – Considerações Finais, onde são apresentadas as considerações finais e 

sugestões do trabalho. 
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2 – O SETOR DE SANEAMENTO NO BRASIL 
 

 O setor de saneamento tem como atividades principais o abastecimento de água e o 

esgotamento sanitário. Sua abrangência, entretanto, vai além dessas atividades, envolvendo o 

cuidado com a poluição dos recursos hídricos, a destinação de resíduos sólidos, a 

conservação da água, bem como o controle de focos de doenças transmissíveis, a execução 

de obras de drenagem urbana e a preocupação com a melhoria das condições de habitação e 

com a educação sanitária e ambiental, entre outras.(Dantas, 2002). 

 

2.1 Histórico 
 

A idéia de saneamento surgiu com a percepção de que boa parte das doenças é 

transmitida através do contato com a água poluída e esgotos não tratados. Desta forma, os 

especialistas passaram a procurar soluções integrando várias áreas da administração pública. 

As ações de saneamento abrangem: o abastecimento de água, o cuidado com a 

destinação de resíduos sólidos e esgotamento sanitário, obras de drenagem urbana, controle de 

vetores e focos de doenças transmissíveis, e mesmo a preocupação com a melhoria das 

condições de habitação e a educação sanitária e ambiental.  

Com o crescimento desordenado das cidades, principalmente as de relevo irregulares, 

as obras de saneamento têm se restringido ao atendimento de emergências, como por 

exemplo: 

 Evitar o aumento do número de vítimas de desabamento; 

 Contornar o problema das enchentes; 

 Controlar epidemias de cólera ou dengue. 

Apesar do saneamento básico ser de responsabilidade dos municípios, conforme a 

Constituição Brasileira de 1998 e suas antecessoras, algumas das principais obras foram 

administradas por órgãos estaduais ou federais em virtude dos custos envolvidos. 

Na Década de 1970 foi dada atenção especial as obras de coleta de esgotos e 

abastecimento de água à população urbana do país, quando foi criado o PLANASA (Plano 

Nacional de Saneamento), elaborado pelo governo federal contando com recursos do FGTS 

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O PLANASA almejava transferir o monopólio dos 

serviços de saneamento para os estados, através do incentivo à criação das companhias 

estaduais de saneamento básico (CESBs) e a concessão dos serviços municipais por até 30 
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anos. Entretanto as CESBs, continuaram privilegiando o abastecimento de água, que 

representa menores custos e retornos mais rápidos através de tarifas. 

Segundo Costa & Arruda (1999), os motivos dessa transferência foi o fato da maioria 

dos municípios não possuir serviços próprios de água e esgoto e também por não dispor de 

condições para desenvolver e implantar as infra-estruturas das instalações, de operação e de 

manutenção. Atualmente existem 27 CESBs responsáveis pelo atendimento a mais de 80 

milhões de habitantes em 3.700 municípios e cerca de 1/3 (1800) dos nossos municípios 

possuem seus próprios sistemas de saneamento, atuando de forma autônoma. 

Segundo Moureira (1996), entre 1970 e 1996 os investimentos em esgotamento 

sanitário e em abastecimento de água foram de R$ 4.3 bilhões e R$ 8.7 bilhões 

respectivamente. Contudo a situação do setor continuou crítica quanto ao esgotamento 

sanitário e às perdas no fornecimento de água tratada, conforme se pode verificar nas tabelas 

abaixo. 

 
    Tabela 2.1 - Índices de Cobertura Antes e Depois do PLANASA (% de domicílios urbanos) 

DESCRIÇÃO 1970 (a) 1991(b) 

Água 

Rede Pública com canalização interna 60 86 

Esgoto 

Esgotamento Sanitário 22 49 

(a) População Urbana de 52 milhões de habitantes 

(b) População Urbana de 111 milhões de habitantes 

       Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),(Moureira,1996) 

 
Tabela 2.2 – Perdas Físicas e Comerciais nos Segmentos Produtor e Distribuidor 

DESCRIÇÃO CESBs 
MUNICÍPIOS 

AUTÔNOMOS (a) 

Perdas Médias de Água ( %) 45 a50 30 a 40 

Municípios Sem Coleta de Esgoto (%) 80 50 

Ligações/Empregado (%) 181 200 a 400 

(a) Considerando uma amostra de 450 municípios 

Fonte: BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social),(Moureira,1996) 

 Segundo Costa & Arruda (1999), entre 1980 e1990 os investimentos no setor foram 

praticamente paralisados, provocando mudanças na esfera federal como: 
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 Aprovação das leis das Concessões de Serviços Públicos (nº 8.987/95) e de Licitações 

(nº 8.666/95), que dispuseram sobre o regime de concessões e permissão na prestação 

de serviços públicos e contratação privada.  

 Criação da Secretaria de Política Urbana (SEPURB), responsável pela articulação das 

políticas setoriais de habitação, saneamento e desenvolvimento urbano. (Substituída 

em 1999 pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (SEDU)). 

 Utilização, dos recursos do FGTS. 

Nos últimos dois anos vêm vencendo os contratos de concessão firmados entre os 

municípios e as CESBs, conforme Tabela 2.3. Uns estão optando pela privatização total ou 

parcial dos serviços, outros estão renovando seus contratos de concessão com as companhias 

estaduais ou assumindo os serviços de saneamento e ressarcindo as CESBs pelos 

investimentos realizados durante a concessão 

 
Tabela 2.3 - Quantidade de Municípios Atendidos / Situação da Concessão 

SIGLA 

Municípios atendidos 
Sedes 

municipais 
atendidas 

Localidades      
atendidas * 

Total Concess. 
em vigor 

Concess. 
vencida Inexistente Água Esgoto Água Esgoto 

municípios municípios municípios municípios sedes sedes localidades localidades 
G05 G04a G04b G04c G08 G09 G10 G11 

REGIÃO NORTE          
CAER/RR 15 1 0 14 15 1 55 0
CAERD/RO 34 0 0 34 34 2 6 0
CAESA/AP 15 0 0 15 14 6 22  
COSAMA/AM 39 39 0 0 39 0 39 0
COSANPA/PA 61 52 0 9 60 1 9 0
DEAS/AC 15 0 0 15 15 0 1 0
SANEATINS/TO 115 112 0 3 115 2 77  
Totais Região 
Norte 294 204 0 90 292 12 209 0
REGIÃO 
NORDESTE          
AGESPISA/PI 140 99 6 35 138 2 11 0
CAEMA/MA 131 80 39 12 131 2 16 0
CAERN/RN 144 25 73 46 143 26 13 0
CAGECE/CE 140 125 0 15 140 14 52 0
CAGEPA/PB 167 135 10 22 167 12 18 0
CASAL/AL 80 37 22 21 80 1 312 1
COMPESA/PE 174 169 0 5 168 6 74 10
DESO/SE 71 3 48 20 70 3 259 0
EMBASA/BA 345 322 5 18 342 25 616 3
Totais Região 
Nordeste 1.392 995 203 194 1.379 91 1.371 14
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             Continuação Tabela 2.3 - Quantidade de Municípios Atendidos / Situação da Concessão 

SIGLA 

Municípios atendidos 
* 

Sedes 
municipais 
atendidas 

Localidades      
atendidas 

Total Concess. 
em vigor 

Concess. 
vencida Inexistente Água Esgoto Água Esgoto 

municípios municípios municípios municípios sedes sedes localidades localidades 
REGIÃO 
SUDESTE    
CEDAE/RJ 60 21 37 2 60 8 122 0
CESAN/ES 52 33 16 3 52 10 207 25
COPASA/MG 522 521 1 0 522 53 80 8
SABESP/SP 366 366 0 0 366 365 339 339
Totais Região 
Sudeste 1.000 941 54 5 1.000 436 748 372
REGIÃO SUL          
CASAN/SC 220 192 0 28 220 9 94 4
CORSAN/RS 314 314 0 0 314 39 50 2
SANEPAR/PR 342 342 0 0 342 136 281 5
Totais Região Sul 876 848 0 28 876 184 425 11
REGIÃO CENTRO-
OESTE          
CAESB/DF 1 1 0 0 1 1 19 19
SANEAGO/GO 219 160 49 10 219 25 28 0
SANESUL/MS 68 55 4 9 68 13 48 0
Totais Região 
Centro-Oeste 288 216 53 19 288 39 95 19
          
Totais para o 
grupo 3.850 3.204 310 336 3.835 762 2.848 416
Fonte: SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento)-2000 

 

Os municípios que renovaram as concessões com as CESBs, poderão vir a ter 

imprevistos, visto que as companhias estaduais também participam do plano de privatização 

do governo federal, de acordo com a aprovação das leis das Concessões de Serviços Públicos 

e Licitações. (Maiores detalhes nos itens 2.2.1 e 2.2.2). 

 

2.2 Perspectivas do Setor de Saneamento 
 

No Brasil, 63,9% dos domicílios são atendidos por serviço de água tratada. Entretanto, 

apenas 33,5% possuem conexões com redes de coleta de esgoto. Ou seja, dois em cada três 

domicílios brasileiros lançam seus dejetos diretamente em córregos, rios, mares e lençóis 

freáticos. Esses dados são da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), realizada 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2000. 

Os dados acima dão-nos uma idéia do grau de poluição do meio-ambiente. Segundo 

dados publicados pela Organização Mundial de Saúde, no ano 2000, cerca de 80 doenças são 
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causadas pelo contato com água contaminada. A falta de investimentos em coleta e tratamento 

de esgotos, bem como o desperdício de água, é um terrível problema com o qual a sociedade é 

obrigada a conviver. 

A falta de investimentos no setor tem suas bases em justificativas econômicas e 

políticas, visto que possuímos tecnologia capaz de transformar esgoto em água com apenas 

3% de impurezas, (a chamada água de reuso, que não é potável) a qual pode ser consumida 

para outros fins; e a cobrança pelo serviço de coleta de esgoto é feita baseada no consumo de 

água. Contudo, esta cobrança é inapropriada, pois apenas 33,5% dos municípios brasileiros 

coletam esgoto, enquanto 63,9% possuem o serviço de fornecimento de água. Um número 

mais alarmante é o dos municípios que oferecem algum tipo de tratamento ao esgoto: 20,2%. 

Os investimentos em saneamento trazem retornos consideráveis para todos os 

envolvidos. Segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS/2000), cada real investido em 

saneamento, os municípios economizam cinco em medicina curativa da rede pública. 

A melhoria das condições do saneamento brasileiro ainda é pequena dada a 

importância do tema para um país que busca o desenvolvimento. Se compararmos, com os 

avanços relativos à telefonia ou o desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil com o 

progresso feito na área de saneamento, podemos verificar que os primeiros campos tiveram 

muito mais investimentos e atenção dos agentes públicos e privados. 

 

2.2.1 A Política Nacional de Saneamento 

 

Os próximos parágrafos relatam as ações do governo federal, segundo Silva & Alves 

(2002), para enfrentar os problemas do setor de saneamento. O objetivo destas informações é 

puramente mostrar as tendências do setor, sua análise e seus resultados fogem do escopo deste 

trabalho. 

Os objetivos estabelecidos na Política Nacional de Saneamento são: 

 Universalizar o atendimento, de forma a viabilizar a oferta essencial de serviços 

básicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destinação final de 

resíduos sólidos; 

 Criar um ambiente de modernidade e de eficiência na prestação dos serviços; 

 Fomentar a participação dos diversos agentes envolvidos na gestão dos serviços; 

 Descentralizar as ações. 
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Para alcançar a meta de universalização dos serviços de saneamento à população 

urbana brasileira em 2010, são necessários investimentos anuais de US$ 2,7 bilhões, 

aproximadamente 0,38% do PIB (Produto Interno Bruto). Os investimentos realizados de 

1995 a junho de 1998 já permitiram reduzir os déficits na área, contribuindo para resultados 

significativos também na recuperação e proteção do meio ambiente e na melhoria das 

condições de vida e saúde das comunidades. 

A reforma do setor envolve as seguintes ações: 

 Na estruturação do poder público para exercer plenamente as funções de regulação e 

controle da prestação dos serviços; 

 No incremento da eficiência dos operadores públicos; 

 Na flexibilização da prestação dos serviços, como forma de induzir a participação do 

setor privado;  

 No fortalecimento das ações do governo federal direcionadas para as áreas mais 

carentes. 

As ações de apoio à redução das desigualdades sócio-econômicas são destinadas aos 

municípios cujos sistemas não têm viabilidade financeira. Estas buscam induzir a implantação 

de sistemas integrados de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e disposição 

final de resíduos sólidos e são executadas através dos seguintes programas: Programa de Ação 

Social em Saneamento (PASS), Pró-Saneamento, o PROSANEAR (Programa de Saneamento 

Integrado) e o PROSEGE (Programa de Ação Social em Saneamento). 

A reestruturação e modernização do setor dão sustentação à implementação da Política 

Nacional de Saneamento e estão sendo executadas pelos seguintes programas: Programa de 

Modernização do Setor de Saneamento (PMSS), Projeto Qualidade das Águas e Controle da 

Poluição Hídrica (PQA), Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA), 

Programa de Apoio à Gestão dos Sistemas de Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos 

(PROGEST) e Programa de Capacitação em Elaboração e Análise de Projetos (PCEAP). 

Estes abordam temas relativos à constituição de Marcos Regulatórios, à indução e 

participação do setor privado, ao combate e desperdício de água, à necessária implementação 

e consolidação de um banco de dados em saneamento, à utilização de indicadores de 

desempenho dos prestadores de serviço, à interface entre saneamento e recursos hídricos, a 

capacitação em regulação e em elaboração e análise de projetos, ao fortalecimento da gestão 

ambiental e por fim, à gestão dos resíduos sólidos urbanos. 
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2.2.2 O Marco Regulatório 

 

A regulação dos serviços separa as funções públicas e típicas de governo, como a 

formulação de política, daquelas de prestação de serviços, próprias às empresas. Contudo, 

obriga as empresas ao cumprimento de regras e metas para a prestação dos serviços. 

Com o estabelecimento de regras claras, estáveis e duradouras, a regulação viabiliza, 

também, a entrada do setor privado no mercado dos prestadores de serviços de saneamento, 

tendo como primeiro objetivo assegurar o interesse público. Os serviços de saneamento 

constituem-se em atividade econômica, organizada em regime de monopólios naturais, com 

limitados estímulos à eficiência, diferentemente do que ocorre com atividades competitivas. 

Dessa forma, é indispensável a regulação da prestação de serviços pelo poder público, seja na 

presença de prestadores públicos ou privados. (Silva & Alves, 2002). 

Segundo Silva & Alves (2002), o Marco Regulatório em implantação será integrado 

pelos seguintes instrumentos: 

 Lei Federal estabelecendo as diretrizes gerais para o exercício do poder concedente e a 

prestação de serviços públicos de saneamento básico; 

 Lei Estadual de prestação dos serviços de saneamento, estabelecendo os parâmetros 

mínimos a serem seguidos por todos os prestadores e criando respectiva Agência 

Reguladora; 

 Editais e Contratos de Concessão, estabelecendo a modelagem e as regras básicas 

próprias de cada operação de concessão nos campos econômico-financeiro, tarifário, 

ambiental, social, de fiscalização e controle etc. 

Se os mais diversos setores sociais não encararem o saneamento como uma das 

prioridades nacionais, o Brasil continuará vivendo na sujeira, convivendo com epidemias do 

século passado e onerando os cofres públicos com soluções paliativas que em nada resolvem 

o problema. 

 

2.2.3 O Processo de Privatização do Setor de Saneamento no Brasil 

 

 Existe um Projeto de Lei 4147/2001, o qual retira a autonomia e a titularidade sobre o 

Saneamento dos Municípios que compartilham unidades operacionais e infra-estrutura de 

água e esgoto, encaminhado pelo Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, em junho de 

2001, à Câmara dos Deputados com a pretensão de estabelecer novas diretrizes para o 

Saneamento Nacional. 
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No Brasil, o grande avanço na área ocorreu ao longo da Década de 1970 até meados da 

Década de 1980, através do PLANASA (Plano Nacional de Saneamento), quando foram 

constituídas as atuais Companhias Estaduais de Saneamento (CESBs). Entre 1970 e 1995, 

tivemos incremento no atendimento com água potável de 60% dos domicílios urbanos para 

91% destes municípios, sendo que a população saltou de 55 milhões para 123 milhões de 

pessoas. Quanto à coleta de esgoto, a cobertura evoluiu de 20% dos domicílios para 49%. Os 

números para o tratamento de esgotos, entretanto, já eram vergonhosos, e infelizmente ainda 

se conservam desta forma (Botter, 2002). 

Contudo, a disponibilidade de recursos externos a baixo custo, o qual possibilitou ao 

Estado brasileiro tais avanços, não mais existe; e o esgotamento do programa PLANASA 

acabou por encerrar um ciclo de investimentos na área, com alcance de envergadura 

nacional.Os problemas existentes são de difícil solução num contexto de baixa eficiência 

operacional média das empresas prestadoras de serviços de saneamento.Visto que as mesmas 

apresentam elevadas perdas de faturamento, alto índice de evasão de receitas e baixa 

produtividade de pessoal. Atualmente, doze empresas não operam em condições de cobrir 

suas despesas de exploração e apenas quatro das 27 empresas estaduais poderiam ter acesso a 

financiamentos visto que as demais esgotaram sua capacidade de endividamento.(Carazzai & 

Tavares, 2002). 

Devido à impossibilidade de investimentos por parte do Estado, torna-se necessário o 

desenvolvimento de ações imediatas que viabilizem uma nova política para o setor. Assim, as 

empresas privadas surgem como agentes participantes, com capacidade de investimento e 

endividamento para suprir o setor dos recursos necessários à universalização destes serviços. 

Esta ainda é uma alternativa que depende de discussões a níveis de Governo Federal, Estadual 

ou Municipal. Além disso, os maiores problemas hoje encontrados dizem respeito à 

ampliação da rede de coleta de esgotos, seu tratamento e a redução das perdas nos sistemas de 

abastecimento de água. Assim, estas deverão compreender as peculiaridades do setor, 

especialmente no que tange à extrema responsabilidade de se prestar um serviço público do 

qual depende diretamente a saúde da população atendida. 

É importante destacarmos três pontos: 

 Deve-se estabelecer o marco legal para a prestação dos serviços. 

 Deve haver a criação do órgão regulatório para o setor de saneamento 

 Definição de alternativas para a continuidade dos investimentos no setor na 

fase de transição para o novo modelo. 
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Esta participação já existe, de forma ainda embrionária, em cerca de 30 concessões 

municipais, além de duas empresas estaduais: Sanepar (Paraná ) e Saneatins (Tocantins). 

(Botter, 2002). 

Segundo Silva & Alves (2002), Além do estabelecimento de marcos regulatórios, o 

governo federal tem realizado ações diretas de indução que facilitarão a participação 

privada na prestação de serviços de saneamento e no financiamento dos investimentos 

necessários. A participação privada é vista como um instrumento importante para o aumento 

da eficiência, da competitividade e da realização dos investimentos necessários à meta maior 

da Política Nacional de Saneamento: a universalização dos serviços. Ao mesmo tempo, a 

entrada do setor privado reduz a pressão sobre o déficit e endividamento públicos, 

propiciando novas fontes e modelos de financiamento. 

 Segundo Franco (2002), Privatizar é difícil porque as companhias de saneamento são 

municipais e estaduais, de modo que a iniciativa de privatizar cabe a estes entes da 

Federação, podendo a União apenas oferecer incentivos a quem resolver seguir este 

caminho. A Caixa Econômica Federal já vem desempenhando este papel, conhece o setor 

muito bem, e está plenamente aparelhada. Privatizar é difícil, visto que o serviço é “social” e 

que não deve ser conduzido segundo a ótica do lucro, pois fatalmente irá desassistir as 

populações carentes. Com efeito, o próprio exemplo da telefonia serve para desmentir essa 

linha de argumentação: uma agência reguladora fixa metas de universalização do serviço e 

fiscaliza as concessionárias. O modelo é conhecido, testado e bem-sucedido. Por que não 

poderia ser aplicado ao saneamento? De um lado, existem as objeções ideológicas, ou seja a 

idéia de que a “biomassa” é estatal, pertence ao povo e não pode ser tratada como 

“mercadoria”. De outro há o pragmatismo político, ou seja, a percepção de que a 

permanência do saneamento das mãos de Estados e municípios financeiramente debilitados e 

sem condições de fazer investimentos é uma maneira de criar uma clientela política para a 

União. 

Apesar de alguns tropeços graves, como na área de telefonia fixa, a contribuição das 

empresas privadas trazendo mais eficiência aos serviços, com concomitante redução dos 

custos ao consumidor, como ficou evidente na telefonia celular, poderá ser a solução. A 

participação privada se insere no contexto da flexibilização da prestação dos serviços, ou seja, 

busca o modelo de gestão dos serviços mais apropriado a cada realidade estadual ou 

municipal. A privatização não resolverá toda a questão, mas poderá significar um reforço 

considerável na busca da universalização dos serviços, pois, os gastos em saúde decorrentes 

da precariedade das condições de saneamento são maiores que os investimentos necessários. 
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2.3 O Risco de Déficit 
 

2.3.1 A Água no Planeta e no Brasil 

 

A quantidade de água existente no Planeta Terra é de 1,6 bilhões de Km3, sendo que 

1.350.000.000 Km3 é de água salgada, 29.000.000 Km3 é de água doce congelada nas geleiras 

e calotas, 8.600.000 Km3 de água doce nos continentes e sob eles 13.000 Km3 na forma de 

vapor de água na atmosfera.(Vidágua,2002). 

 
 

  Tabela 2.4 – Percentuais de Água no Mundo 

DIVISÃO DA ÁGUA NO MUNDO 

97,3 % É SALGADA E ESTÁ NOS MARES E OCEANOS. 

APENAS 3 % É ÁGUA DOCE E ESTÁ DIVIDIDA EM: 

- 75 % congelada nas calotas polares e geleiras. 

- 13,785 % no sub-solo entre 3.750 m e 750 m (lençois profundos). 

- 10,79 % no-sub-solo acima de 750 m. (lençois superficiais). 

- 0,3 % em lagos e lagoas. 

- 0,03 % nos rios. 

- 0,06 % na umidade do solo. 

- 0,035 % na atmosfera na forma de vapor d’água. 

Fonte: Instituto Ambiental Vidágua. 

 
Segundo Vidágua (2002), no Brasil temos sérios problemas de gerenciamento dos 

recursos hídricos, apesar de possuirmos o maior rio do Mundo (Amazonas), um dos maiores 

lagos do planeta (a Lagoa dos Patos), e quedas de água com os maiores fluxos de água do 

Planeta como: 

 Guaíra com 13.301.000 m3 por segundo de água, 

 Queda de Paulo Afonso no Rio São Francisco com 2.830.000 m3 por segundo, 

 Urubupungá no Rio Paraná com 2.745.000 m3 por segundo. 

Segundo dados do IBGE, 30 milhões de habitantes dos 150 milhões do Brasil não 

recebem água tratada; todos os dias são lançados 10 bilhões de litros de esgoto produzido no 
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país nos rios e no mar sem qualquer tratamento; nossos rios são responsáveis por 51 % do 

consumo de água no país e nosso lixo normalmente é enterrado em aterros sanitários 

contaminando córregos e os lençois freáticos de água. 

 
2.3.2 Desperdício de Água 
 

No Brasil o desperdício de água pode chegar a 45% do volume ofertado à população, o 

que representa cerca de 4,6 bilhões de metros cúbicos de água produzidos por ano e por isso é 

uma questão a ser discutida.  

Na área urbana, 51% dos domicílios não contam com rede coletora de esgotos e pouco 

mais de 10% têm os esgotos tratados. Cerca de 3 milhões de residências, não contam com 

rede de abastecimento de água (+/- 9%). 

Enquanto isso, na área rural, 80% das residências não são atendidas por rede geral de 

água, e 85% não têm esgotamento sanitário através de fossas ou redes coletoras. 

As regiões Norte e Nordeste possuem em porcentagem os maiores índices de 

deficiências em abastecimento de água (31% e 14% dos domicílios, respectivamente) e 

esgotamento sanitário (93% e 79% das residências). 

O poder público cobra caro nas contas de água e esgoto, pois os gastos de tratamento e 

bombeamento são altos. 

Segundo Silva & Alves (2002), para tentar reduzir o desperdício e melhorar o sistema 

de abastecimento, foi criado o PNCDA (Programa Nacional de Combate ao Desperdício de 

Água) cujo objetivo central é promover o uso racional da água para abastecimento público nas 

cidades brasileiras, em benefício da saúde pública, do saneamento ambiental e da eficiência 

dos serviços, propiciando melhor produtividade dos ativos existentes, além de postergar 

investimentos para a expansão dos sistemas. 

A primeira etapa, iniciada em setembro de 1997 e encerrada com a realização do 

Seminário Nacional em Brasília nos dias 30 e 31 de março de 1998, teve como objetivos 

específicos sistematizar a experiência nacional e internacional na área de conservação urbana 

de água, estabelecer as bases institucionais e operacionais do programa e preparar 

Documentos Técnicos de Apoio (DTAs) que orientassem sua efetiva implantação. 

Os trabalhos contemplaram três grandes módulos: 

 Planejamento das Ações de Combate ao Desperdício de Água; 

 Tecnologia dos Sistemas Públicos de Abastecimento; 

 Tecnologia dos Sistemas Prediais de Água e Esgoto. 
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Onde foram produzidos 16 DTAs, em versão preliminar, e definidos os conteúdos de 

outros quatro, tendo em vista a discussão no âmbito dos seis Grupos de Trabalho (GTs) 

constituídos no Seminário Nacional, como pode ser observado no Anexo IV 

Contudo, devemos estar sempre atentos ao impacto ambiental, visto que é retirada uma 

grande quantidade de água limpa dos recursos hídricos e boa parte é devolvida suja na forma 

de esgotos não tratados para os oceanos, mares e rios. 

O aumento da cobertura de abastecimento de água não é providência mitigadora 

quanto à deterioração do meio ambiente, se não se oferecer o tratamento do esgoto 

produzido. Tivemos em nosso país exatamente este quadro, potencializado pelo processo de 

perdas físicas e comerciais da água produzida pela grande maioria das empresas estaduais 

ou mesmo municipais. Segundo dados recentes, levantados pelo Ministério do Planejamento, 

essas perdas estão no patamar dos 40%, significando desperdício de quase R$ 1 bilhão por 

ano de faturamento. Para completar este quadro assustador, estima-se que o setor 

necessitaria de investimentos imediatos de cerca de R$ 40 bilhões. (Botter, 2002). 

 

2.3.3 Níveis de Atendimento 

 

Analisando a evolução dos níveis de cobertura dos serviços de saneamento no Brasil 

percebemos que houve melhorias sensíveis no atendimento à população, sobretudo urbana. 

Entretanto, ainda constatam-se déficits significativos, que refletem o padrão desigual de 

crescimento nas últimas Décadas trilhado pela economia brasileira. Hoje em dia, o principal 

déficit do setor de saneamento está na área de esgotamento sanitário, mais especificamente no 

que tange ao tratamento dos esgotos. Segundo dados do PNAD/96(Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios), 49% do esgoto sanitário produzido no Brasil são coletados em rede 

pública, sendo que, destes, apenas 32% são tratados, ou seja, aproximadamente 16% dos 

esgotos produzidos. (Silva & Alves, 2002). 

As Tabelas abaixo mostram o acesso da população a serviços de saneamento em 

percentuais de domicílios urbanos e rurais e os indicadores de saneamento no Brasil e 

respectivas regiões em percentuais de domicílios urbanos. 
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   Tabela 2.5 - Acesso a Serviços de Saneamento por Classe de Renda - Brasil (1991) 

CLASSE 

(SALÁRIO 

MÍNIMO) 

TOTAL DE 

DOMICÍLIOS 

(MILHÔES)  

DOMICÍLIOS SEM 

AGUA 

CANALIZADA  

DOMICÍLIOS SEM LIGAÇÃO À 

REDE DE ESGOTO OU FOSSA 

SÉPTICA  

% QUANTIDADE

(MIL)  

%  QUANTIDADE 

(MIL)  

0 a 1  1,4  33 462  59  826  

1 a 2  7,8  38 2964  56  4368  

2 a 3  4,2  12 504  40  1680  

3 a 5  3,8  5  190  28  1064  

5 a 10  3,5  3  105  20  700  

10 a 20  1,6  1  16  12  192  

20 e mais  0,8  1  8  9  72  

Fonte: Censo Demográfico 1991, Dados Preliminares, IBGE. 

 

 

Tabela 2.6 - Evolução de Indicadores de Saneamento no Brasil  

(em percentuais de domicílios urbanos e rurais) 

INDICADORES 1970  1980  1991  1996  

ÁGUA  

Domicílios urbanos - rede de 

distribuição 

Domicílios rurais- rede de distribuição  

 

60,47 

 

2,61  

 

79,20 

 

5,05  

 

86,10 

 

9,26  

 

91,11 

 

19,76  

INDICADORES 1970  1980  1991  1996  

ESGOTO SANITÁRIO: 

Domicílios urbanos - rede de coleta  

Domicílios uranos-fossas sépticas 

Domicílios rurais- rede de coleta 

Domicílios rurais-fossas sépticas  

 

22,16 

25,28 

0,45 

3,24  

 

37,02 

22,97 

1,39 

7,16  

 

41,59 

18,12 

1,86 

7,21  

 

48,88 

25,43 

3,68 

14,47  

Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1970, 1980 e 1991; e PNAD 1996. 
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Tabela 2.7 - Indicadores Censitários Selecionados Brasil e Grandes Regiões -1996  

(valores expressos em percentuais de domicílios urbanos) 

INDICADORES Brasil  Norte  Nordeste  Sudeste  Sul  C.Oeste  

ÁGUA SUPRIMENTO: 

• Redes públicas de 

distribuição  

• Outras soluções  

 

 

91,11  

 

 

69,13  

 

 

86,07  

 

 

95,45  

 

 

94,36  

 

 

82,75  

ESGOTO SANITÁRIO  

• Rede pública de 

coleta  

• Fossas sépticas  

• Outras soluções  

 

 

48,88 

25,43  

 

 

8,91 

39,66  

 

 

22,47 

30,31  

 

 

75,76 

13,45  

 

 

17,41 

58,40  

 

 

34,09 

12,08  

LIXO  

Coletado  

Sem coleta  

 

87,44  

 

64,68  

 

72,93  

 

92,92  

 

95,55  

 

89,23  

Fonte: IBGE (1996). 

 

É notório que o Brasil tenha conseguido elevar entre 1970 e 1996 o nível de 

abastecimento de água dos domicílios ligados à rede de 60% para 91%, visto que sua 

população urbana aumentou 137% nesse mesmo período. Entretanto, mais de 11 milhões de 

pessoas residentes nas cidades ainda não têm acesso à água através de rede, pois, a cobertura 

do setor para as populações de baixa renda é minoritária. O problema se agrava ainda mais na 

área rural, onde o abastecimento de água encanada só atinge 9% da população, muito embora 

poços e nascentes forneçam água a grande parte desta. 

 

2.4 Os Setores de Distribuição D’água e Captação de Esgoto 
 

2.4.1 Captação e Tratamento D’Água 

 

 As informações abaixo foram retiradas de um estudo feito para a SABESP, publicado 

no site http://www.geocities.yahoo.com.br/saneamento_basico2002tratamento_de_água.htm. 

Conhecida como solvente universal, a água sempre retém algum resíduo dos materiais 

com os quais entra em contato. Mesmo a água doce da natureza, presente nos rios, lagos e 

lençóis subterrâneos, contém resíduos das substâncias presentes no meio ambiente, como sais 

dissolvidos, partículas em suspensão e microorganismos.  
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Para garantir que a água fornecida à população seja potável, e de boa qualidade 

deve-se utilizar alta tecnologia no tratamento para eliminar todos os poluentes e agentes 

ameaçadores à saúde.  

Nas Estações de Tratamento de água (ETA´s), a água bruta passa por diversos 

processos. Os principais são: Desinfecção, Coagulação, Floculação, Decantação, Filtração, 

Correção do pH e Fluoretação. 

Todas essas etapas de tratamento e o uso de produtos químicos auxiliares servem 

para destruir microorganismos que podem causar doenças, retirar impurezas, controlar o 

aspecto e gosto, garantindo a qualidade da água fornecida pela empresa. O processo de 

Fluoretação tem relação direta com a saúde bucal da população, reduzindo em mais de 

metade os casos de cárie.  

Após esse tratamento, a água é armazenada para ser distribuída à população.A 

preocupação com a qualidade em todas as etapas do processo é fundamental. Os padrões de 

potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde são baseados na Organização Mundial da 

Saúde e portaria MS nº 1469, de 29 de dezembro de 2000.  

 
Figura 2.1 – Captação e Tratamento de Água 

 

2.4.2 Captação e Tratamento do Esgoto 

 

Apenas 0,1% do esgoto de origem doméstica é constituído de impurezas de natureza 

física, química e biológica, e o restante é água. O contato com esses efluentes e a sua ingestão 

é responsável por cerca de 80% das doenças e 65% das internações hospitalares. O 

esgotamento sanitário requer, portanto, não só a implantação de uma rede de coleta, mas 

também um adequado sistema de tratamento e disposição final.  
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Quanto ao tratamento, há várias opções atualmente disponíveis que devem ser 

avaliadas segundo critérios de viabilidade técnica e econômica, além de adequação às 

características topográficas e ambientais da região. 

Dependendo das necessidades locais, o tratamento pode ser feito em três estágios: 

 Preliminar, se dá por meio de grades e caixas de areia, visando à retenção dos sólidos 

em suspensão que deve ser posteriormente conduzido para aterros sanitários. 

 Primário, é a decantação simples por meio da ação da força da gravidade ou por 

precipitação química, o que requer o uso de equipamentos. Nesse estágio é gerado o 

lodo que deve ser tratado por processos de secagem ou incineração antes da sua 

disposição no solo. 

 Secundário, onde são removidos os sólidos finos suspensos que não decantam, e são 

digeridos por bactérias. 

Dentre as alternativas disponíveis, as fossas sépticas são as mais populares em virtude 

da sua divulgação e emprego em larga escala, sobretudo nas áreas rurais, onde outras opções 

se tornam difíceis em função da distância entre as habitações. Entretanto, as fossas sépticas 

têm uma eficiência pequena, pois removem apenas 50% da matéria orgânica. Para contornar 

esse problema os especialistas recomendam uma solução bastante simples: associá-las a um 

filtro anaeróbio de fluxo ascendente, depois de ficar confinado pelo período necessário dentro 

da fossa séptica, o esgoto flui ascendentemente dentro de um pequeno tanque cheio de pedras, 

tempo para que as bactérias que se alimentam da matéria orgânica se reproduzam em meio ao 

ambiente que se construiu. O filtro aumenta a eficiência do sistema para 75 a 95% de 

remoção. 

Os valos de oxidação são outra alternativa para o tratamento dos esgotos. São 

relativamente simples, além de não necessitar de áreas grandes para instalação. Depois do 

tratamento preliminar, o esgoto é conduzido para um pequeno canal circular construído em 

alvenaria dentro do qual é posto em circulação, impulsionado por um aerador mecânico. 

Interrompendo-se o processo de aeração, o canal pode funcionar como um decantador.  

As lagoas de estabilização tratam os esgotos domésticos por processos naturais. São 

tanques de pequenas profundidades para os quais o esgoto flui continuamente sendo 

consumido pelas bactérias aeróbias e anaeróbias que aí se desenvolvem. A desvantagem é o 

fato de requerem áreas relativamente grandes em relação às outras alternativas. Em geral o 

tratamento dos esgotos em lagoas de estabilização é feito de forma combinada em lagoas 

aeróbias, anaeróbias e facultativas. Pode-se ainda cogitar a instalação de aeradores para 

acelerar o processo de digestão, e reduzir a área necessária.  
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2.5 Conclusão 
 

Investir no saneamento do município melhora a qualidade de vida da população, bem 

como a proteção ao meio ambiente urbano, evitando com isso a incidência de doenças 

transmissíveis pela água como a cólera, desinteria e outras. Combinado com políticas de 

saúde e habitação, o saneamento ambiental diminui o número de internações hospitalares. Por 

evitar comprometer os recursos hídricos disponíveis na região, o saneamento ambiental 

garante o abastecimento e a qualidade da água. Além disso, melhorando a qualidade 

ambiental, o município torna-se atrativo para investimentos externos, podendo inclusive 

desenvolver sua vocação turística.  

Conduzido pela administração pública municipal, o saneamento ambiental é uma 

excelente oportunidade para desenvolver instrumentos de educação sanitária e ambiental, o 

que aumenta sua eficácia e eficiência. Por meio da participação popular ampliam-se os 

mecanismos de controle externo da administração pública, concorrendo também para a 

garantia da continuidade na prestação dos serviços e para o exercício da cidadania.  

Apesar de requerer investimentos para as obras iniciais, as empresas de saneamento 

municipais são financiadas pela cobrança de tarifas (água e esgoto) o que garante a 

amortização das dívidas contraídas e a sustentabilidade a médio prazo. Como a cobrança é 

realizada em função do consumo (o total de esgoto produzido por domicílio é calculado em 

função do consumo de água), os administradores públicos podem implementar políticas 

educativas de economia em épocas de escassez de água e praticar uma cobrança justa e 

escalonada.  
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3 – FRONTEIRAS DE PRODUÇÃO E EFICIÊNCIA PRODUTIVA 
 

3.1 A Importância da Medição da Eficiência 
 

 Como foi visto no capítulo anterior, a água em nosso planeta esta cada vez mais 

escassa devida a forma ineficiente de utilização dos recursos hídricos, desde a captação, 

tratamento, distribuição e consumo de água, como também a captação e tratamento dos 

resíduos sólidos. A presença do monopólio estatal na captação, tratamento da água bem como, 

na captação e tratamento do esgoto dispensou preocupações maiores com estudo de eficiência. 

Somando-se a isso ainda tínhamos a falta de uma política de estatização de tarifas por parte do 

poder público, fazendo com que os cálculos econômicos nas comparações entre curto e longo 

prazo tornassem inseguro o investimento no setor. 

 Entretanto atualmente com a estabilização da moeda estas comparações podem ser 

melhores avaliadas e acrescentando–se ainda a abertura comercial, temos a diminuição do 

poder de regulação do estado, aumentando desta forma a competitividade.  

 O processo de privatização das Companhias de Saneamento no Brasil reflete a 

necessidade de recursos para sustentar o crescimento da demanda, para isto o setor de serviços 

públicos é obrigado a aumentar a produtividade e reduzir os custos através do aumento de 

eficiência. 

 As CESBs operam em um mercado diferenciado onde toda melhora de eficiência pode 

ser traduzida como expansão ou até mesmo a sobrevivência no mercado.Desta forma, o 

governo pode fazer um estudo detalhado de cada CESB e com isso, incluir este fator na 

análise do preço de venda das mesmas. 

 

3.2 Funções de Produção e as Medidas de Eficiência 
 

 Essa necessidade de investimento no setor de saneamento requer a aplicação de 

métodos que possibilitem mensurar o atual desempenho dessas empresas.  

 Segundo Slack (1997), A produção envolve um conjunto de recursos de input usado 

para transformar algo ou para ser transformado em output de bens e serviços. 
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 Figura 3.1 – Processo de Transformação (Slack, 1997) 
 

 

 Como se sabe no ambiente de trabalho existem restrições, isto é, nem todas as 

combinações de inputs são viáveis para produzirem a quantidade correta de output. Essa 

relação entre a quantidade de output que pode ser obtida a partir de certa quantidade de inputs 

é descrita através da função de produção. 

 Desta forma, pode-se medir a eficiência através da análise da relação entre inputs e 

output de acordo com a função de produção da atividade em questão e da fronteira do 

conjunto do conjunto de produção, a qual representa todas as combinações input/output. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 3.2 – Função de Produção y = f (x) (Slack, 1997) 
 

 

 O entendimento do ambiente de trabalho é de fundamental importância, 

principalmente na regulamentação de utilidades públicas, como é o caso do setor de 
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saneamento. Ao resultado em termos de produção final, obtido por meio da variação da 

utilização dos inputs dá-se o nome de rendimentos ou retornos de escala, os quais podem ser 

classificados em: 

 Rendimentos ou Retornos Constantes de Escala 

 Rendimentos ou Retornos Crescentes de Escala 

 Rendimento ou Retornos Decrescentes de Escala 

A representação gráfica do processo produtivo que envolve dois ou mais inputs e um 

output é feita através de isoquantas, as quais representam todas as possíveis combinações de 

inputs que resultam em um mesmo volume de output. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.3 – Mapa de Isoquanta (Vidal, 2002)  
 

 

 Nesta dissertação são utilizadas medidas de eficiência obtidas a partir da idéia do 

conjunto de produção, visando traçar o atual desempenho das CESBs. Para isso, cada CESBs 

é vista como uma unidade produtiva que necessita de inputs para obter seus output. 

 Para se estudar uma unidade produtiva (ou firma) muitos aspectos devem ser 

considerados através da descrição completa como por exemplo: quem a controla; como é 

organizada; o que ela pode fazer; entre outros Neste trabalho o interesse esta restrito a apenas 

a análise da atividade produtiva, por isso as CESBs são analisadas pelo que elas podem 

produzir e oferecer a partir de certa quantidade de inputs, sem se preocupar com as demais 

questões que a caracterizam (mas que são de outra natureza). (Mas-Colell et al, 1995). 

 

 

 

x2

x1 
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3.2.1 Rendimentos ou Retornos de Escala 

 

3.2.1.1 Rendimentos ou Retornos Constantes de Escala 

 Estes acontecem quando a variação total de output é proporcional a variação dos 

inputs. Neste caso o tamanho da empresa não influencia a produtividade dos seus fatores de 

produção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4 – Representação Gráfica dos Rendimentos Constante de Escala 
(Vidal, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com a figura percebemos que as isoquantas apresentam-se igualmente 

distante, ou seja, se a escala dos inputs aumentar em t, os rendimentos constantes de escala 

implicam que se obtenha então t vezes mais output. 

 

3.2.1.2 Rendimentos ou Retornos Crescentes de Escala 

 Estes acontecem quando a variação total de output é mais que proporcional a variação 

dos inputs. Desta forma é mais vantajoso ter-se uma grande empresa a muitas empresas 

pequenas. 

 

 
 
 
 
 
 

d1 = d2 = d3 
tf (x1,x2) = f (tx1,tx2) 
 
onde : d = distância entre isoquantas 
           t = um escalar 
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Figura 3.5 – Representação gráfica dos Rendimentos Crescentes de Escala 
(Vidal, 2002) 

 

 

 

 

 

 De acordo com a figura percebemos que as isoquantas tornam-se cada vez mais 

próximas uma das outras, à medida que aumenta-se proporcionalmente os inputs, ou seja, 

multiplicando-se os inputs por um fator t, obtém-se mais de t vezes o output anterior. 

 

3.2.1.3 Rendimentos ou Retornos Decrescentes de Escala 

 Estes acontecem quando a variação total de output é menos que proporcional a 

variação dos inputs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6 – Representação gráfica dos Rendimentos Decrescentes de Escala 
(Vidal, 2002) 
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 De acordo com a figura percebemos que as isoquantas tornam-se mais afastadas uma 

das outras, sendo necessárias maiores quantidades de inputs; ou seja, multiplicando os inputs 

por um fator t, temos menos de t vezes o output anterior. 

 

3.2.2 Quantificação da Eficiência 

 

 Um plano de produção variável é eficiente tecnologicamente se não existe uma outra 

forma variável de produzir mais output com a mesma quantidade de inputs ou produzir a 

mesma quantidade de output, utilizando-se menos inputs, (Varian, 1992). 

 Assim podemos medir a eficiência através de um estudo detalhado da relação entre 

inputs e output que fazem parte da função de produção e da fronteira do conjunto de 

produção, onde os elementos do conjunto são as combinações de input-output que são 

fisicamente viáveis ao produtor. Desta forma todo ponto localizado no plano de produção 

viável define uma atividade produtiva. 

 Um ponto sobre a fronteira corresponde a quantidade máxima de produto para um 

dado nível de insumo, ou quantidade mínima de insumo necessária para alcançar um nível 

estabelecido de produto. Uma atividade produtiva sobre a fronteira é definida como eficiente 

e aquela abaixo da mesma é uma atividade produtiva ineficiente. (Sampaio, 2001). 

 Também podemos medir a eficiência através do conceito de distância, onde uma 

atividade considerada eficiente tem uma distância igual a zero em relação a fronteira, estando 

desta forma sob a mesma; e uma atividade considerada não eficiente tem sua distância 

diferente de zero em relação a fronteira e será tão mais ineficiente quanto maior for esta 

distância. (Färe & Primont, 1995)  

 Desta forma podemos quantificar a eficiência através da quantidade de output 

produzida pela quantidade de inputs. 

 

 

 Como sabemos é raríssimo a atividade produtiva com apenas um único input e um 

único output. Normalmente são vários fatores que determinam a eficiência de uma empresa, 

logo a medida da eficiência passa a ser uma relação ponderada dos output e dos inputs. 

 

 

 

 

Eficiência = output / inputs                                 (3.1) 

Eficiência = composição ponderada dos output                            (3.2)  
                     composição ponderada dos inputs 
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x1/y 

 As empresas tidas como eficientes podem ser utilizadas como fator de referência, para 

que as outras tidas como ineficientes possam estabelecer suas metas afim de otimizarem sua 

performance. Essa comparação entre as empresas pode ser feita pela divisão dos pontos 

obtidos por cada empresa individualmente, pelo maior valor obtido para o conjunto das 

empresas em análise. Multiplicando-se esse resultado por cem, temos os percentuais de cada 

empresa, os quais chamamos de eficiência relativa. 

 A fronteira de produção está centrada na abordágem paramétrica ou na abordágem 

não-paramétrica. A primeira é caraterizada por uma função de parâmetros constantes, fazendo 

com que seja definido inicialmente a tecnologia e a estimação será feita através dos métodos 

econométricos. A segunda não está baseada em uma função especificada inicialmente, é 

determinada considerando que o conjunto de produção deve satisfazer determinadas 

propriedades. 

 Segundo Farell (1957), existem duas abordagens tradicionais: a paramétrica e a não-

paramétrica para determinação da eficiência, onde o mesmo estimou a fronteira de produção 

da seguinte forma: 

 Construção de uma isoquanta convexa como segmentos lineares não paramétrica a 

partir das observações input (X)/output (Y). 

 Constução de uma função paramétrica a partir dos dados amostrais. 

Nestas abordagens ele observa que nenhum ponto deveria estar à esquerda ou abaixo 

da isoquanta eficiênte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Representação Gráfica da Isoquanta Convexa com Segmentos Lineares 
(Vidal, 2002) 

 
Farell (1957 ) subdividiu a eficiência econômica ( EE ) em: 

 Eficiência técnica (ET) pode ser orientada a input, ou seja, trata de evitar desperdício, 

mede a fração de inputs que seria suficiente para produzir um dado nível de output; ou 

com orientação a output, isto é, maximizar a quantidade de output a partir de 

X2/y 
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determinada quantidade de input, mede a distância entre o output efetivamente 

alcançado e a fronteira para uma dada quantidade de inputs. 

 Eficiência alocativa (EA) é a habilidade de combinar input e output de forma a se 

obter o menor custo possível, ou seja, é a busca pela máxima eficiência técnica, a 

minimização de custo dos output através da consideração dos preços dos inputs. 

A eficiência econômica de uma empresa pode ser mensurada através do produto: 

 

 

 Assim, uma empresa considerada tecnicamente ineficiente teria condições de obter os 

mesmos resultados com redução de, ao menos, um input, ou teria condições de utilizar os 

mesmos inputs para produzir mais de, pelo menos, um output. (Fried et al, 1993) 

 Nos serviços públicos, se adota a orientação para inputs, devido a “obrigatoriedade do 

serviço” imposta ao setor. Assim as unidades produtivas não controlam sua oferta de serviços, 

apenas tentam otimizar o seu requerimento de inputs. (Gasparini, 2000). 

 

3.2.2.1 Quantificação de Eficiência com Orientação a Inputs  

 Pode-se ilustrar essa quantificação através do gráfico abaixo onde são utilizados os 

inputs (X1 e X2) para obtenção do output (Y), considerando retornos constantes de escala, 

(Farrell, 1957).  

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8 - Eficiência Técnica e Alocativa (Orientada a Inputs) 

(Vidal, 2002) 
Onde: 

 (SS’) representa a isoquanta, ou seja, as várias combinações de inputs que uma 

empresa perfeitamente eficiente poderia utilizar para produzir uma unidade de output. 

 (P) representa a quantidade de inputs utilizada para produzir uma unidade de output. 

 (Q) indica um plano de produção tecnicamente eficiente que a empresa deveria atingir. 

 (QP) representa a ineficiência, ou seja, a quantidade pela qual poderíamos reduzir 

proporcionalmente os inputs sem que fosse necessário mudar a quantidade de output 

produzida. 

EE = ET x EA                                              (3.3) 
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 (AA’) representa a razão de preços dos dois inputs em um determinado instante. Ao 

longo desta reta as combinações de inputs possuem o mesmo custo. 

 (RQ) representa a redução nos custos de produção, caso a empresa atuasse no ponto de 

minimização de custo Q’, o qual representa um plano de produção técnica e 

alocativamente eficiente. 

 

De acordo com o gráfico temos que: 

 ET = OQ/OP, podendo variar entre zero e um, sendo a empresa tecnicamente eficiente 

se estiver sob a isoquanta e desta forma ET = 1. 

 EA = OR/OQ, que representa a possível redução no custo quando se usam as mesmas 

proporções de inputs do ponto P. 

 EE = ET X EA 

EE = OQ/OP X OR/OQ = OR/OP                                                          (3.4) 

 

3.2.2.2 Quantificação de Eficiência com Orientação a Output 

 Tomando como referência o gráfico seguinte onde é utilizado um único input (X) para 

obtenção de dois output (Y1 eY2), considerando retornos constantes de escala, onde: 

 (VV’) representa a tecnologia (Curva de Possibilidades de Produção) 

 (A) representa a empresa, como está abaixo da fronteira de produção (VV’) é 

ineficiente. 

 (AB) representa a ineficiência técnica, ou seja, a quantidade pela qual poderíamos 

aumentar os output sem que fosse necessária quantidade extra de inputs.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.9 - Eficiência técnica e Alocativa (Orientada a Output) 
(Vidal, 2002) 
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 Analogamente ao caso anterior temos que: 

 ET = AO/OB 

 EA = OB/OC 

 EE = ET X EA 

EE = OA/OB X OB/OC = OA/OC                                                          (3.5) 

 
3.2.3 Conclusões Preliminares 

 

 As medidas de eficiência (ME) com orientação a inputs e output apenas fornecerão 

valores equivalentes da eficiência técnica quando existirem retornos constantes de escala, 

visto que a eficiência é medida em relação a todas as empresas, sendo desprezível o tamanho 

da sua escala de operações. Se existirem retornos de escala crescentes ou decrescentes as 

medidas serão diferentes, isso pode ser explicado pelo fato de existirem diferenças no 

tamanho da escala de operação das empresas, ou seja, uma empresa tida como ineficiente tem 

sua (ME) em relação a outras empresas com escala de operações similar a sua. (Fare and 

Lovell, 1978). 

 Para mensurar-se a eficiência através da relação input/output, baseado no conceito de 

função de produção e sua fronteira pode-se usar diversos métodos, isto quer dizer que existem 

muitos caminhos para construção da fronteira em relação a qual se vai quantificar a eficiência 

das CESBs. 

 Entretanto, a priori é desconhecida a forma dessa fronteira, sendo necessária estimá-la 

a partir dos melhores resultados observados entre as CESBs, ou seja entre os planos de 

produção observados na prática, prendendo-se às hipóteses sobre como é o conjunto de 

possibilidades de produção. E assim se terá a diferenciação entre as técnicas que poderão 

serem utilizadas. 

 A especificação da função produção é a maior limitação da abordagem paramétrica e 

por isso o método utilizado nesta pesquisa está inserido na abordagem não paramétrica, 

conhecido como DEA – Data Envelopment Analysis (Análise Envoltória de Dados), para 

mensuração comparativa da eficiência de unidades tomadoras de decisão – DMUs (Decision 

Making Units), utilizando métodos de programação matemática para estimar modelos de 

fronteira de produção e obter escores de eficiência. 
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3.3 Análise Envoltória de Dados (DEA) 
 

 Com a finalidade de estimar o grau de eficiência das CESBs foi usado o método DEA, 

o qual é muito utilizado em problemas de cálculos de eficiência. 

 O principal objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência relativa das CESBs, 

identificando as que são eficientes e as que são ineficientes, para isso elas serão consideradas 

como DMUs. 

 As medidas de eficiência na produção se originaram nos estudos de Pareto-Koopmans 

e Debreu em 1951. Posteriormente no ano de 1957 Farrell ampliou este modelo incluindo os 

preços dos inputs determinando assim a Eficiência Alocativa. 

 A história do método DEA começou baseado nos trabalhos de Farrell (1957), com a 

dissertação para obtenção de grau em Phd. de Edward Rhodes sob a supervisão de W.W. 

Cooper, publicada em 1978. (Charnes, Cooper e Rhodes, 1978).O problema abordado era o 

desenvolvimento de um método que comparasse a eficiência de escolas públicas, estimando 

um modelo onde não fosse necessário recorrer ao arbítrio de pesos para cada variável de input 

ou output, e sem converter todas as variáveis em valores econômicos comparáveis.  

 O método DEA permite a consideração de múltiplos inputs e output. As DMUs 

realizam tarefas similares e se diferenciam pelas quantidades dos inputs que consomem e dos 

output que resultam. Em sua aplicação considera-se que a fronteira de produção deve 

satisfazer determinadas propriedades como: 

 Livre disponibilidade. 

 Convexidade, implicando rendimentos de escala não-crescentes e rendimentos 

variáveis. 

 Proporcionalidade, implicando rendimentos constantes de escala. 

 A metodologia DEA é direcionada na possibilidade de construção de uma fronteira de 

segmentos lineares, onde estão as empresas eficientes, usando para construção desta fronteira 

empresas virtuais criadas a partir das combinações convexas das DMUs eficientes e empresas 

reais em seus pontos extremos. As empresas ineficientes ficam abaixo da fronteira. 

 Uma empresa virtual é aquela que surge da combinação de duas ou mais empresas que 

operam eficientemente sobre a fronteira de produção, onde a quantidade de output produzida 

e de inputs consumida por cada uma dessas empresas são diferentes, formando assim 

produtores compostos. Desta forma, a análise DEA quer comparar a melhor empresa virtual 

para cada empresa real. Caso a empresa virtual seja melhor que a real esta última será 

considerada ineficiente. (Mariano, 1999). 
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 Este método vai analisar individualmente cada unidade produtiva, medindo sua 

eficiência em relação a todo o conjunto que esta sendo avaliado.Como dito anteriormente, a 

princípio o método não exige considerações sobre a forma analítica da função de produção o 

que o torna superior em relação aos demais. 

 Contudo, medir a eficiência global de uma DMU, tanto pela ótica do input e output 

simultaneamente é um problema encontrado na metodologia DEA, que pode limitar suas 

aplicações práticas nas atividades de gerenciamento, por reduzir o campo de visão necessário 

fornecendo elementos incompletos para o desenvolvimento de tais atividades.  

 As principais etapas deste método são: 

 Definição das DMUs 

 Definição das variáveis (inputs/output) 

 Definição do período de análise a ser considerado 

 Definição do objetivo do processo 

 Definição da eficiência relativa inicial através de uma análise gráfica preliminar 

 Aplicação da metodologia nos cálculos da eficiência 

 Análise dos resultados para todas as DMUs 

Os objetivos do método DEA são: 

 Identificação de origens e quantidades de ineficiência relativa em cada uma das 

unidades comparadas, em qualquer de suas dimensões input/output  

 Fornecimento de uma taxa de eficiência 

 Estabelecimento de metas de produção que maximizem a produtividade das unidades 

avaliadas 

A metodologia DEA é composta de três estágios: 

 

I) Seleção das DMUs 

 Ao se escolher as DMUs temos que tomar muito cuidado pois, elas devem ter os 

mesmos inputs e output, entretanto para que se possa avaliar as características peculiares 

referentes a cada uma delas é preciso que elas possuam certo grau de diferenciamento. O 

número de unidades na análise deve ser suficientemente grande, assim as unidades que 

tiverem a razão output/input máxima em relação as outras será dita eficiente. 

 Um outro cuidado a ser tomado é a determinação do tempo de avaliação das DMUs, 

pois períodos muito grandes podem ocultar fatos importantes como por exemplo alguma 

mudança decorrida e períodos muito curtos podem não fornecer as informações completas. O 

ideal é tentar conciliar. 
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II) Determinação dos Inputs e Output 

 Como foi dito anteriormente, a determinação dos inputs e output são a base do estudo 

da eficiência e por isso só os mais importantes são levados em conta, sem que nenhum destes 

tenha prioridade sobre o outro. As variáveis que apresentam grande correlação com outras 

poderão ser excluídas, pois sua contribuição não tem grande influência. 

 

III) Aplicação do Modelo e Análise dos Resultados 

 Nesta etapa é definido o tipo de modelo de otimização utilizado. Para isso será 

definido:  

 O tipo de retorno de escala (constante ou variável) 

 O tipo de abordagem (orientada a inputs ou output) 

 

3.3.1 Modelo DEA com Retornos Constantes de Escala (DEA-C) 

 

 Como dito anteriormente, este foi o primeiro modelo DEA, e foi proposto por 

Charnes, Cooper & Rhodes (1978), utilizando uma orientação a inputs e admitindo retornos 

constantes de escala. 

 Considerando determinada tecnologia se pode construir algebricamente a fronteira 

tecnológica do modelo DEA, que melhor retrate-a, sendo a mesma representada pela 

alternativa de produção mais atraente. 

 Assim, supõe-se w empresas ou DMUs, isto é, w = 1, ... W observações, onde o 

processo de produção de cada DMU é caracterizado pela combinação de n =1, ... N inputs, 

logo o vetor que representa a quantidade de input pode ser representado por xW = (xW1,..., 

xWN) e o vetor que representa a quantidade de output para produzir m = 1, ... M output pode 

ser representado por yW = (yW1, ... yWM). O objetivo é construir uma fronteira não paramétrica 

que envolve os dados de forma que todas as unidades fiquem na fronteira ou abaixo da 

mesma. Desta forma, a fronteira que satisfaz as propriedades de retornos constantes de escala 

(C) e forte disponibilidade de inputs (S) poderá ser escrita em termos de inputs da seguinte 

forma: 

 

  V(y/C,S) = {x:y ≤ zM, zN ≤ x, z ∈ R+
W}, y ∈ R+

W                        (3.6) 

Onde: 

 V(y/C,S) representa a função da fronteira de produção 
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 Z = (z1,..., zW) ∈ R+
W representa as variáveis de intensidade onde as w atividades 

pertencentes a fronteira de produção, podem ser constituídas, permitindo a construção 

de variáveis não observadas, mas viáveis a partir de variáveis observadas.(Färe et al, 

1985) 

O modelo DEA mede a eficiência de uma DMU específica. Para cada DMU é 

maximizada a razão entre a soma ponderada dos output e a soma ponderada dos inputs, 

sujeito a restrição de que todos estes índices devem ser menores ou iguais a 1, fazendo com 

que as DMUs se localizem na fronteira ou abaixo da mesma. Considerando a DMU j (w = j), 

por exemplo é desenvolvido o seguinte problema: 

 

Max                                                                          (3.7) 

 

Sujeito a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zw é o vetor de pesos dos output e inputs  

 ywm é o vetor da quantidade de output para todas as DMUs da análise 

 xwn é o vetor da quantidade de inputs para todas as DMUs da análise. 

 w = 1,...W são as DMUs 

O modelo acima apresenta como deficiência um número infinito de soluções. Pois, se 

o vetor (zw
*) é uma solução ótima do problema, então (αzw

*) também é uma solução possível 

(para α > 0). Esse problema foi resolvido por Charnes et al. (1978) impondo a condição de 

linealizar a função objetivo, igualando-se o denominador a uma constante (normalmente 

iguala-se a 1) e maximizando, desta maneira o numerador e o novo problema de programação 

linear passa a ser: 

 

 

zjyjm  
zjxjn 

    W                          

( Σ zwywm) –  
  w=1                      
---------------------   ≤ 1  
  W 

(Σ xwxwn)  
 w=1 
w = 1, ..., W   m = 1, ..., M   n = 1, …,N  
zw ≥ 0 
zm ≥ 0 e zn ≥ 0 
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Max                                                                                                           (3.8) 

Sujeito a: 

 

 

 

 

 

 Essa nova forma conhecida como forma multiplicativa apresenta um elevado número 

de restrições e por isso não é adequada para efeitos computacionais. Entretanto o problema 

pode ser formulado de maneira equivalente ao usar-se a propriedade da dualidade da 

programação linear, porém com menos restrições (inputs + output < W+1). 

 Partindo da forma dual do modelo linearizado chega-se a forma freqüentemente 

utilizada para o modelo DEA – C, orientado input. Para isso, considera-se que a medida de 

eficiência técnica de cada atividade é expressa por: 

 

 

 A expressão acima é: 

 Homogênea de grau (-1) em xw  

 Homogênea de grau (1) em yw  

 Homogênea de grau (0) em yw, xw 

Essa medida de eficiência independe das unidades em que estão expressos os inputs e 

output.(Färe et al, 1994). 

 Assim, para medir-se a eficiência técnica de cada DMU, basta solucionar-se o seguinte 

problema de programação linear: 

 

 

Sujeito a: 

 

 

 

 

 

 

 

Fi(yw, xw/C, S) = mim {θ:θxw ∈ V(yw/C, S)}, w = 1, ..., W           (3.9) 

Fi(yw, xw /C, S) = θ DEA-C = minθ                                            (3.10) 
                                                              θ, z 

                W 

θ’xwn - Σ   zwxwn ≥ 0, n = 1, ..., N 
               w=1 
 
W 

Σ   zwywm  ≥ ywm, m =1, …, M 
w=1 
 
θ, zw ≥ 0,  w = 1, ..., W 
 

zjxjn = 1 
    W                         W 

( Σ zwywm) – (Σ xwxwn) ≤ 0 
  w=1                      w=1 
w = 1, ..., W   m = 1, ..., M   n = 1, …,N  
zw ≥ 0 
zm ≥ 0 e zn ≥ 0 

zjy
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                                                                                         W 

V(y/V,D) = {x:y ≤ zM, zN ≤ x, z ∈ R+
W, Σ   zw = 1}, y ∈ R+

W            (3.11) 
w = 1

O problema de programação linear é resolvido W vezes, uma para cada DMU. O valor 

de θ é o escore de eficiência, esse é ótimo se θ estiver entre 0 e1, as unidades eficientes 

apresentam θ = 1. Subtraindo-se da unidade o valor de θ, temos a proporção na qual os inputs 

poderiam ser reduzidos, sem que se altere o nível de produção. 

 

3.3.2 Modelo DEA com Retornos Variáveis de Escala (DEA–V) 

 

 A extensão do modelo DEA-C supondo rendimentos variáveis de escala foi proposta 

por Banker et al. (1984), pois as medidas de eficiência de escala influenciam as medidas de 

eficiência técnica, quando é usado retornos constante de escala e se tem algumas DMUs sem 

operar na escala ótima. 

 Para este caso, a fronteira que satisfaz as propriedades de retornos variáveis de escala 

(V) poderá ser escrita da seguinte forma: 

 

 

 Conforme se pode observar na equação acima se tem a mesma tecnologia que o 

modelo visto anteriormente, diferenciando-se apenas por impor à soma das variáveis de 

intensidade igual a 1. Isso significa que não se pode expandir ou contrair ilimitadamente as 

atividades. 

 Desta forma, para níveis elevados de produção obtém-se retornos decrescentes e para 

níveis baixos retornos crescentes. Os índices de eficiência serão obtidos através da resolução 

do problema de programação linear descrito abaixo: 

 

 

Sujeito a:  

 

 

 

 

 

 

 

Fi(yw, xw /V, S) = θ DEA-V = minθ                                           (3.12) 
                                                              θ, z 

                W 

θ’xwn - Σ   zwxwn ≥ 0, n = 1, ..., N 
               w=1 
 
W 

Σ   zwywm  ≥ ywm, m =1, …, M 
w=1 
 
W 

Σ   zw = 1 
w-1 
 
θ, zw ≥ 0,  w = 1, ..., W 
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 O índice de eficiência obtido por meio da metodologia DEA-C será menor ou igual ao 

gerado pelo modelo DEA-V. Pois a fronteira de produção para o segundo modelo é menos 

restritiva. 

 

3.3.3 Comparação Entre os Métodos DEA 

 

 Uma DMU possui eficiência de escala se os resultados obtidos a partir dos modelos 

DEA-C e DEA-V forem iguais. Se estes resultados forem distintos a ineficiência de escala 

será obtida através da razão entre os escores para cada modelo. 

 A Figura 3.10 mostra as fronteiras de produção dos métodos DEA-C e DEA-V para 

um input e um output. A fronteira associada ao DEA-C é dada pelo segmento OF e a 

ineficiência técnica do ponto P é dada pela distância PPc. No DEA-V a fronteira tem uma 

forma segmentada linear representada pela linha VABCD e a ineficiência técnica do ponto P é 

a distância PPv. A ineficiência de escala é dada pela diferença entre as duas distâncias, PcPv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.10 - Formas Alternativas de Construção da Fronteira de Produção 

(Vidal, 2002) 
 

 Ao analisar a figura percebe-se que todas essas medidas variam de zero a um e 

as variantes com retornos variáveis de escala possuem índices de eficiência no modelo DEA-

V mais elevados, a explicação para tal fato é que esse modelo envolve melhor os dados por 

utilizar hipóteses menos restritivas que o modelo DEA-C. Assim pode-se afirmar que o índice 

de eficiência obtido no modelo DEA-C é para cada observação sempre menor ou igual ao 

obtido no modelo DEA-V. 
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4 - APLICAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SANEAMENTO BRASILEIRAS 
 

 Esse capítulo trata das dificuldades enfrentadas e como as mesmas foram contornadas. 

Inicialmente propôs-se fazer um estudo da eficiência para o mercado de saneamento 

brasileiro, avaliando as diversas Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs) e 

mostrando soluções para um melhor desempenho das mesmas. 

 

4.1 Estudos Anteriores 
 

 No Brasil, foi encontrado apenas um estudo envolvendo essa técnica e o setor objeto 

de análise, o qual ainda encontra-se em fase de conclusão, conforme exposto abaixo. 

 Castro & Lustosa (2002), utilizaram a metodologia DEA, com auxílio da técnica 

stepwise, que é baseada no critério de grau de ajustamento, da proximidade existente com a 

fronteira eficiente, para seleção de variáveis, com a finalidade de identificar no setor de 

saneamento brasileiro, as companhias que operam de forma mais eficiente e quais as variáveis 

que afetam o desempenho das menos eficientes, procurando assim esclarecer os motivos e as 

razões dessa influência. A opção pelo método de escolha dos fatores ao invés de seguir a 

determinação de analistas quanto às variáveis mais representativas teve a pretensão de 

incorporar um parâmetro que permitisse o melhor ajustamento das DMU’s à fronteira de 

eficiência. 

 Esse estudo é parte de uma dissertação de mestrado que tem como propósito 

apresentar as entidades governamentais como o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) e a SEDU/PR (Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da 

República), bem como as próprias companhias de saneamento, uma metodologia que permita 

a avaliação da eficiência relativa dessas empresas em relação às demais, possibilitando desta 

forma aos administradores a adequação de suas estratégias. A não conclusão da dissertação 

citada impossibilita uma comparação com este trabalho. 

 

4.2 Modelos Usados 
 

 O estudo da eficiência das CESBs, como já mencionado anteriormente, será baseado 

na construção da fronteira de eficiência técnica para o Setor usando a metodologia DEA (Data 

Envelopment Analysis), tanto para retornos constantes de escala (DEA-C), como para 
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retornos variáveis de escala (DEA-V). Assim poder-se-á mensurar os escores de eficiência 

técnica e as eficiências de escala para cada empresa. 

 Também como já dito, a eficiência técnica poderá ser medida através de duas 

abordagens distintas: com orientação a inputs ou com orientação a output. Nos serviços 

públicos a uma tendência em usar-se a orientação a inputs, pois como sabemos há uma 

obrigatoriedade do serviço, principalmente no caso do saneamento, visto que a água é vital a 

vida. Logo a orientação a inputs talvez seja mais adequada, visto que, as companhias podem 

se tornar mais eficientes apenas fornecendo um determinado nível de output, a partir da 

utilização de uma menor quantidade de input. (Deprins, Simar &Tulkens, 1984). 

 O ponto crucial na avaliação da eficiência das CESBs é a escolha adequada das 

variáveis, mais precisamente aquelas que representarão os inputs que resultam na produção 

dos output. Os dados coletados serão processados no Software Analist Frontier para a 

metodologia DEA. 

 

4.3 Amostra 
 

 Os dados correspondentes às variáveis consideradas nesta dissertação são de origem 

do SNIS (Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento) referente ao ano 2000. O SNIS 

foi instituído em 1995 dentro do PMSS (Programa de Modernização do Setor de 

Saneamento), vinculado a SEDU/PR (Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da 

Presidência da República) e executado com o apoio do IPEA (Instituto Econômico de 

Pesquisa Aplicada). Nesta fonte há informações sobre as 26 CESBs em operação, ou seja 26 

unidades produtivas. Como a metodologia DEA pressupõe homogeneidade dos dados, esse 

estudo será feito entre as empresas que apresentam a mesma estrutura.  

 

 Essas empresas estão relacionadas conforme tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Siglas/Nome das CESBs 

CAER Companhia de Águas e Esgotos de Roraima 

CAERN Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

CAESB Companhia de Saneamento de Brasília 

CAGECE Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

CAGEPA Companhia de Água e Esgoto da Paraíba 

CASAL Companhia de Abastecimento de Água e de Saneamento do Estado de Alagoas 

CASAN Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 

COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento 

CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 

CESAN Companhia Espírito Santense de Saneamento 

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

CORSAN Companhia Riograndense de Saneamento 

DESO Companhia de Saneamento de Sergipe 

EMBASA Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná 

SANESUL Companhia de Saneamento do Estado do Mato Grosso do Sul 

SANEAGO Saneamento de Goiás 

CAERD Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia 

CAESA Companhia de Água e Esgoto do Amapá 

COSAMA Companhia de Saneamento do Amazonas 

COSANPA Companhia de Saneamento do Pará 

DEAS Departamento Estadual de Água e Saneamento 

SANEATINS Companhia de Saneamento do Tocantins 

AGEPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A 

CAEMA Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão 

 

4.4 Seleção dos Inputs e Output  
 

 Esta dissertação procurou escolher um grupo de variáveis capaz de caracterizar 

adequadamente o funcionamento das CESBs e de influenciar na medida de eficiência de cada 

uma individualmente. O objetivo era ter um escore de eficiência para cada CESB. 

 A seleção dos inputs e output tem uma fundamental importância particular, já que eles 

definem a base sobre a qual o estudo da eficiência será realizado. Somente os inputs e output 

devem ser considerados na análise e nenhum deles pode ser mais importante que os outros. 
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 Vale destacar, que no grupo dos inputs pode ser levado em consideração também 

características do meio em que as DMU’s estão operando. Estes inputs são chamados de 

inputs não controláveis. 

 Do conjunto dos inputs/output observados na tabela 4.2, vamos considerar um 

subconjunto daqueles mais relevantes para aplicação da metodologia DEA, conforme 

indicado na tabela 4.3. 

 
Tabela 4.2 - Inputs e Output 

INPUTS OUTPUT 

Quantidade de empregados próprios Volume d’água faturado 

Quantidade equivalente de pessoal total Volume de esgoto faturado 

Despesas com pessoal próprio Quantidade de economia ativa d’água 

Despesas com serviços de terceiros Quantidade de economia ativa de esgoto 

Volume d’água produzido Quantidade de ligações ativas d’água 

Volume de esgoto coletado Quantidade de ligações ativas de esgoto 

Extensão da rede d’água Receita operacional total 

Extensão da rede de esgoto Volume de esgoto tratado 

Perdas Volume de água consumido 

 
 

Tabela 4.3 – Inputs e Output mais Relevantes 

INPUTS OUTPUT 

Mão-de-Obra Volume de Água Faturado 

Capacidade Instalada –Volume d’água produzido Volume de Esgoto Faturado 

Capacidade Instalada –Volume de esgoto coletado Quantidades de Economias Ativas de Água 

Extensão da Rede d’Água  Quantidades de Economias Ativas de Esgoto 

Extensão da Rede de Esgoto  

 

 Detalhes sobre algumas variáveis: 

 

a) Mão-de-Obra 

 É considerada como um input básico para obtenção de qualquer output, sendo medida 

pelo número de funcionários. Assim, quanto menor o número de funcionários para obtenção 

de um determinado output mais eficiente será a empresa. 

 O input mão-de-obra é um dado de difícil acesso, em virtude da dificuldade em 

determinar o número de funcionários que trabalham direta e indiretamente em cada empresa. 
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Além deste fato, há ainda algumas companhias que têm equipes de empregados responsáveis 

pela manutenção de vários setores, impossibilitando assim a contabilização direta para cada 

setor. 

 Entretanto no presente trabalho está sendo considerado como número de funcionários 

a quantidade equivalente de pessoal total segundo dados do SNIS (Sistema Nacional de 

Informações Sobre Saneamento), conforme Anexo I. 

 

b) Capacidade Instalada 

 Para um certo nível, o volume de água produzido e o volume de esgoto coletado são as 

variáveis que representam a capacidade instalada de uma CESB. A capacidade instalada é a 

máxima produção de uma CESB, ou seja, é o volume máximo de água produzida e esgoto 

coletado numa determinada unidade de tempo. Considerando o fator eficiência, ter-se-á o 

volume máximo faturado determinado pelo volume produzido. Estudar o volume faturado 

(água e esgoto) de acordo com o volume produzido é verificar se está sendo utilizado a 

capacidade produtiva da empresa. Se uma empresa possui uma certa capacidade instalada 

ociosa, ela não está tendo o aproveitamento total de sua potencialidade. 

 Os volumes produzidos e faturados pelas CESBs em operação estão disponíveis no 

SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento), conforme Anexo I e são dados 

em 1000 m3 por ano. 

 

c) Extensão de Redes de Água e Esgoto 

 Estes dados representam parte do capital físico da empresa e é medido em Km, 

conforme Anexo I.  
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5-ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 O número de empresas analisadas fixou como fator determinante para pesquisa a 

seleção dos inputs e output. Diante das dificuldades o presente trabalho não tem a pretensão 

de promover sistemas totalmente eficientes e sim de formar um grupo lógico e harmonioso de 

requisitos para fomentar os objetivos de cada empresa com o propósito de alcançar a 

eficiência máxima, o que significa que deve executar o serviço necessário ao menor custo 

possível.  

 Foram aplicados o DEA-C e o DEA-V, utilizando-se para os cálculos o Analist 

Frontier, em virtude de não conhecer o comportamento do setor quanto à tecnologia para 

análise do tipo de fronteira. 

 Essa metodologia, entretanto, não é fácil de se aplicar a muitos casos, já que 

freqüentemente, é muito difícil escolher os inputs e output por ocasião da pesquisa. Não 

obstante, sua dificuldade de aplicação, o modelo DEA, é fundamental para obtenção de uma 

posição ótima relativa a fronteira de eficiência. 

 

5.1 Análise dos Resultados das CESBs 
 

 Os resultados de eficiência encontrados nos modelos DEA-C e DEA-V, juntamente 

com o escore de eficiência de escala (EE), foram obtidos com os dados constantes no anexo I 

e estão indicados na tabela 5.1. 

 Na tabela 5.1, as CESBs estão relacionadas em ordem decrescente de eficiência de 

acordo com o modelo DEA-C. Como se pode verificar, o modelo citado apresenta quinze 

empresas eficientes, representando 57,69% do total. Segundo o modelo DEA-V, vinte e uma 

empresas foram consideradas eficientes, isto é, 80,77% do total. Como já era previsto, o 

percentual de empresas eficientes no modelo DEA-V, foi maior ao DEA-C, conforme 

explicado no item 3.3.3. 

 Das CESBs avaliadas como eficientes no DEA-V, seis foram consideradas ineficientes 

para o DEA-C. 
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Tabela 5.1 – Escores de Eficiência 

EMPRESA DEA-C (%) DEA-V (%) EE 

COSAMA/AM 100,00 100,00 1,00 

CAERD/RO 100,00 100,00 1,00 

SANEATINS/TO 100.00 100,00 1,00 

AGESPISA/PI 100,00 100,00 1,00 

COMPESA/PE 100,00 100,00 1,00 

CAGECE/CE 100,00 100,00 1,00 

CESAN/ES 100,00 100,00 1,00 

CAGEPA/PB 100,00 100,00 1,00 

SANEAGO/GO 100,00 100,00 1,00 

CAESB/DF 100,00 100,00 1,00 

CASAN/SC 100,00 100,00 1,00 

SANEPAR 100,00 100,00 1,00 

COPASA/MG 100,00 100,00 1,00 

CEDAE/RJ 100,00 100,00 1,00 

SABESP/SP 100,00 100,00 1,00 

COSAMPA 99,48 100,00 0,99 

SANESUL 98,63 100,00 0,98 

EMBASA/BA 95,08 100,00 0,95 

CASAL/AL 94,27 95,87 0,98 

CORSAN/RS 94,22 100,00 0,94 

CAERN/RN 92,99 93,70 0,99 

DESO/SE 85,06 85,72 0,99 

CAESA/AP 73,98 100,00 0,74 

CAER/RR 70,68 90,19 0,78 

DEAS/AC 69,48 100,00 0,69 

CAEMA/MA 67,07 68,87 0,97 

 

 Como sabemos, algumas empresas são consideradas eficientes por default, isto é, por 

impossibilidade de comparação. No presente trabalho elas são: 

 Para o Modelo DEA-C – (COSAMA/AM, CAERD/RO, SANEATINS/TO, 

AGESPISA/PI, COMPESA/PE, CAGECE/CE, CESAN/ES, CAGEPA/PB, 

SANEAGO/GO, CAESB/DF, CASAN/SC, SANEPAR/PR, COPASA/MG, 

CEDAE/RJ, SABESP/SP). 

 Para o Modelo DEA-V – (CAERD/RO, DEAS/AC, COSAMA/AM, CAESA/AP, 

SANESUL/MS, SANEATINS/TO, CESAN/ES, CASAN/SC, AGESPISA/PI, 

CORSAN/RS, EMBASA/BA, CAGEPA/PB, COPASA/MG, SANEAGO/GO, 
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CAGECE/CE, COMPESA/PE, CAESB/DFM SEDAE/RJ, SANEPAR/PR, 

SABESP/SP). 

Vale salientar que 57,69% apresentam eficiência de escala (EE), 30,77% das 

companhias ineficientes de escala apresentam valores maior ou igual a 0,94, apenas 11.54% 

das companhias ineficientes de escala (CAESA/AP, CAER/RR, DEAS/AC) registrou valores 

entre 0,78 e 0,69. 

Na amostra considerada, não foi constatado nenhum caso de ineficiência puramente 

técnica, visto não ter sido verificado escores de ineficiência técnica com valores coincidentes 

para os modelos DEA-C e DEA-V. 

No que diz respeito à tabela 5.1 é importante perceber que distinção entre as empresas 

não foi relevante, como conseqüência da pequena proporção de empresas ineficientes. Como 

a eficiência da metodologia DEA depende do número de variáveis aplicadas ao modelo, 

algumas empresas podem ser consideradas eficientes por impossibilidade de comparação com 

outras e não por serem superiores às demais da amostra. 

Os Gráficos 5.1 e 5.2, apresentam a distribuição dos escores de eficiência para ambos 

os modelos DEA. 

 

 

 
Gráfico 5.1- Distribuição dos Escores de Eficiência ( DEA-C ) 
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Gráfico 5.2 - Distribuição dos Escores de Eficiência Técnicas (DEA-V) 

 

 

 Os escores de eficiência técnica, separados por classe, para os métodos DEA-C e 

DEA-V mostraram uma assimetria à direita dos Gráficos 5.1 e 5.2. Ou seja, apresentou uma 

maior concentração de empresas nas classes mais próximas da eficiência máxima, e não há 

nenhuma empresa com escore de eficiência inferior a 0,60. 

 A Tabela 5.2 sintetiza as informações contidas nos histogramas (Gráfico 5.1 e 5.2). 

 
Tabela 5.2 – Resumo dos Escores de Eficiência Técnica: Modelos DEA-C e DEA-V 

FAIXA 
DEA-C DEA-V 

Nº de Empresas % Nº de Empresas % 

0,0 ≤ Eficiência < 0,2 0 0,0 0 0,0 

0,2 ≤ Eficiência < 0,4 0 0,0 0 0,0 

0,4 ≤ Eficiência < 0,6 0 0,0 0 0,0 

0,6 ≤ Eficiência < 0,8 4 15,39 1 3,85 

0,8 ≤ Eficiência < 1,0 7 26,92 5 19,23 

Eficiência =1 15 57,69 20 76,92 

Total 26 100 26 100 

 

 

O resumo estatístico da Tabela 5.3 mostra que as médias dos índices de eficiência 

calculados com ambos os modelos foram de 93,88% e 97,48% para os modelos DEA-C e 
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DEA-V respectivamente. Os valores mínimos de eficiência, verificados foram de 67,07% e 

68,87% para os modelos DEA-C e DEA-V respectivamente. 
 

Tabela 5.3 – Resumo Estatístico dos Escores de Eficiência Técnica: Modelos DEA-C e DEA-V 

ESTATÍSTICA DEA-C (%) DEA-V(%) 

Media 93.88 97,48 

Mínimo 67,07 68,87 

Máximo 100,00 100,00 

 

 

 Os Gráficos 5.3 e 5.4 mostram o número de vezes que cada empresa considerada 

eficiente, fez parte do grupo de referência das empresas avaliadas como ineficientes. Quanto 

maior a freqüência que uma empresa aparece no grupo de referência, mais alta é a 

oportunidade do seu desempenho ser considerado excelente. Algumas empresas apesar de 

eficientes apresentam baixa freqüência e, portanto não servem como modelo de comparação. 

 A empresa que faz parte da maioria dos conjuntos de referências e, assim apresentando 

maior freqüência é considerada líder global, pois atrai para si as atenções de outras empresas, 

em virtude de dinamizar seus métodos de produção em relação às demais congêneres. A 

empresa que conseguiu maior destaque no presente trabalho foi a CESAN/ES, sendo, portanto 

eleita a líder global do grupo. Entretanto, para tal afirmação seria necessário verificar se a 

mesma não é out-line. 

 

 

 
Gráfico 5.3 - Freqüência do Conjunto de Referência (DEA-C) 
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Gráfico 5.4 - Freqüência do Conjunto de Referência ( DEA-V ) 

 

 

5.2 Melhoramentos Potenciais 
 

 As empresas hoje precisam reconhecer através da política e ações a necessidade de 

maximizar a produção. Uma das maneiras de obter melhoramentos potenciais é aplicar a 

metodologia DEA que consiste em estabelecer metas referentes às quantidades de inputs e 

output, para que uma empresa ineficiente possa se tornar eficiente. 

 No presente trabalho primeiramente será exposto os valores dos potenciais de 

melhoramento médio dos inputs e output individualmente. Em segundo lugar, apresentaremos 

os valores do potencial de melhoramento especifico de cada input e output das CESBs 

COSAMA/AM e CAEMA/MA, consideradas como a mais eficiente e a menos eficiente 

respectivamente. Finalizando será exibido um resumo através de uma tabela dos valores dos 

potenciais de melhoramento dos inputs e output individualmente, para cada CESBs tida como 

ineficiente. 

 Os Gráficos 5.5 e 5.6 registram uma média dos valores de melhoramento para cada 

input e output nos dois modelos DEA-C e DEA-V, permitindo uma rápida percepção da 

realidade e uma imediata interpretação da situação, ajudando assim a determinar de quanto as 

empresas devem reduzir esses inputs e aumentar ou manter os output para que uma empresa 

ineficiente se torne eficiente. 

 Para os modelos DEA-C e DEA-V os Gráficos 5.5 e 5.6 estabelecem os seguintes 

valores para melhoramento potencial médio: 
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Tabela 5.4 – Melhoramento Potenciais 

INPUTS DEA-C (%) DEA-V (%) 

Mão-de-obra -0,09 -4,3 

Volume produzido d’água -0,09 -2,99 

Volume coletado de esgoto -0,07 -3,24 

Extensão rede d’água -0,07 -3,75 

Extensão rede esgoto -0,1 -3,63 

OUTPUT DEA-C (%) DEA-V (%) 

Volume faturado d’água 0,02 0,79 

Volume faturado esgoto 1,21 74,24 

Quantidade economias ativas d’água 1,00 0,40 

Quantidade economias ativas esgoto 98,35 6,65 

 

 

 Observando a Tabela 5.4 percebe-se que os valores dos potencias de melhoramento 

médio em ambos os modelos apresentam pouca discrepância exceto no que diz respeito aos 

output volume faturado de esgoto e quantidade de economia ativa de esgoto. 

 

 

 

 
Gráfico 5.5 - Melhoramento Potencial Médio (DEA-C) 

 

 

 O Gráfico 5.5-A abaixo, mostra uma melhor visualização do Gráfico 5.5, ao se excluir 

a variável quantidade de economias ativas de esgoto, em virtude da mesma apresentar elevado 

percentual. 
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Potential Improvements Mão-de-Obra               
(-0,09%)
Volume produzido
água (-0,09%)
Volume coletado esg   
(-0,07%)
Exten. rede água         
(-0,07%)
Exten. rede esgoto      
(-0,10%)
Volu. fatur. água          
( 0,02%)
Volum fatur. esgoto     
( 1,21%)
Quant. econ ativa ág   
( 0,00%)  

Gráfico 5.5 A – Melhoramento Potencial Médio (DEA-C) 
 

 

 
Gráfico 5.6 - Melhoramento Potencial Médio (DEA-V) 

 
 

 

5.2.1 Melhoramento Potencial Especifico 

 

 Considerando um sistema de eixos cartesianos ortogonais podemos indicar ao longo 

do eixo Y os vários inputs e output e no eixo X a percentagem de melhoramento referente a 

cada um deles, para os modelos DEA-C e DEA-V. Essas percentagens são indicadores, 

mostrados em forma de barras, que revelam de quanto uma empresa necessitaria melhorar 

seus inputs e output a fim de se tornar eficiente. 

 A seguir exibiremos como ilustração o Gráfico 5.7 e a tabela 5.5 sobre a 

COSAMA/AM, considerada a empresa mais eficiente em ambos os modelos analisados. 
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Gráfico 5.7 - Melhoramento Potencial Para Cada Input e Output (DEA-C/DEA-V) 

 

 

Tabela 5.5 – Melhoramento Potencial Específico/COSAMA/AM - DEA-C/DEA-V 

Inputs/Output Atual Meta Melhora(%) 
Mão-de-Obra 789 789 0 

Volume produzido d'água 7598 7598 0 
Volume coletado esgoto 0,1 0,1 0 

Extensão rede d'água 925 925 0 
Extensão rede esgoto 0,1 0,1 0 

Volume faturado d'água 6607 6607 0 
Volume faturado esgoto 0,1 0,1 0 

Quant econom.ativas água 40969 40969 0 
Quant. econom.ativas esgoto 0,1 0,1  

 

 

Observando o gráfico e a tabela acima constatamos não ser necessário de imediato 

estudo para melhorar seu desempenho. 

No que diz respeito a CAEMA/MA, empresa avaliada como a mais ineficiente em 

ambos os modelos, verificamos que para o modelo DEA-C as percentagens mostradas no 

Gráfico 5.8 e Tabela 5.6 indicam como decisão a ser aplicada uma redução e um aumento dos 

valores percentuais correspondentes aos inputs e output respectivamente que participam da 

atividade produtiva da empresa. 
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CAEMA/MA - Gráfico 5.8 - Melhoramento Potencial Para Cada Input e Output (DEA-C) 

 

 
Tabela 5.6 Melhoramento Potencial/CAEMA/MA – DEA-C 

Inputs/Output Atual Meta Melhora(%) 
Mão-de-Obra 2349 1521,87 -35,21 

Volume produzido d'água 218601 138584,46 -36,6 
Volume coletado esgoto 27164 18219,21 -32,93 

Extensão rede d'água 4653 3120,82 -32,93 
Extensão rede esgoto 874 586,2 -32,93 

Volume faturado d'água 74764 85646,12 14,56 
Volume faturado esgoto 22543 22543 0 

Quant econom.ativas água 413881 413881 0 
Quant. econom.ativas esgoto 110057 115083,39 4,57 

 

Para o DEA-V, conforme Gráfico 5.9 e Tabela 5.7, as reduções potenciais para os 

inputs foram iguais a 31,13%, isto é pouco inferior aos valores indicados para o modelo DEA-

C. Quanto aos output, o aumento dos potenciais de melhoramento necessários foram de 12% 

para o volume faturado d’água e 2% para a quantidade de economias ativa de esgoto, os 

demais não apresentaram necessidade de melhoramento. Vale salientar que a variação entre os 

inputs/output é simultânea. 

 

 
Gráfico 5.9 - Melhoramento Potencial Para Cada Input e Output (DEA-V) 
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Tabela 5.7 Melhoramento Potencial/CAEMA/MA – DEA-V 
Input/Output Atual Meta Melhora(%) 

Mão-de-Obra 2349 1617,81 -31,13 
Volume produzido d'água 218601 150555,72 -31,13 
Volume coletado esgoto 27164 18708,49 -31,13 
Extensão rede d'água 4653 3204,63 -31,13 
Extensão rede esgoto 874 601,94 -31,13 
Volume faturado d'água 74764 84389,89 12,88 
Volume faturado esgoto 22543 22543 0 
Quant econom.ativas água 413881 413881 0 
Quant. econom.ativas esgoto 110057 112475,04 2,2 

 

 Os demais valores do melhoramento potencial específico para cada input e output nos 

dois modelos encontram-se no Anexo II. 

 

5.2.2 Contribuições do Conjunto de Referencia 

 

 Os Gráficos 5.10 e 5.11 indicam a importância que cada empresa de referência teve na 

classificação da eficiência da empresa em ambos os modelos analisados. A participação das 

empresas tomadas como referência é apresentada em valores percentuais e somam 100% para 

cada grupo de inputs e output  respectivamente. 

 O grupo de empresas utilizadas no modelo DEA-C, como referência no presente 

trabalho é constituído pelas seguintes CESBs: COMPESA/PE, SEDAE/RJ, CEDAN/ES, 

SABESP/SP. O conjunto de contribuições de referência está representado na Tabela 5.8 e 

Gráfico 5.10. 

 

 
Gráfico 5.10 - Contribuições Conjunto de Referência (DEA-C) 
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Tabela 5.8 – Influência na Avaliação de Eficiência DEA-C 
INPUT/OUTPUT COMPESA/PE CEDAE/RJ CESAN/ES SABESP/SP TOTAL 

Mão-de-Obra 50% 2% 35% 13% 100% 

Volume produzido 
d'água 

30% 5% 50% 15% 100% 

Volume coletado esgoto 35% 10% 25% 30% 100% 

Extensão rede d'água 35% 2% 50% 13% 100% 

Extensão rede esgoto 30% 5% 20% 45% 100% 

Volume faturado d'água 27% 3% 55% 15% 100% 

Volume faturado esgoto 28% 8% 28% 36% 100% 

Quant econom.ativas 
água 

41% 2% 42% 15% 100% 

Quant. econom.ativas 
esgoto 

33% 5% 27% 35% 100% 

 

 
 

O grupo de empresas utilizadas no modelo DEA-V, como referência no presente 

trabalho é constituído pelas seguintes CESBs: CAESA/AP, DEAS/AC, CAGEPA/PB, 

COMPESA/PE, CEDAE/RJ, CESAN/ES e SABESPS/SP. O conjunto de contribuições de 

referência está representado na Tabela 5.9 e Gráfico 5.11. 

 
 

 
Gráfico 5.11 - Contribuições Conjunto de Referência (DEA-V) 
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Tabela 5.9 – Influência na Avaliação de Eficiência DEA-V 
 

INPUT/ 

OUTPUT 

CAESA 

/AP 

DEAS 

/AC 

CAGEPA 

/PB 

COMPESA 

/PE 

CEDAE 

/RJ 

CESAN 

ES/ 

SABESP 

/SP 

TOTAL 

Mão-de-
Obra 

10% 3% 7% 40% 3% 27% 10% 100% 

Volume 
produzido 
d'água 

15% 3% 5% 27% 5% 35% 10% 100% 

Volume 
coletado 
esgoto 

10% 3% 5% 28% 10% 17% 27% 100% 

Extensão 
rede 
d'água 

11% 3% 6% 28% 3% 42% 7% 100% 

Extensão 
rede esgoto 

10% 3% 6% 26% 5% 16% 34% 100% 

Volume 
faturado 
d'água 

10% 3% 6% 20% 5% 44% 12% 100% 

Volume 
faturado 
esgoto 

10% 3% 6% 25% 6% 20% 30% 100% 

Quant 
econom.ati
vas água 

8% 3% 6% 35% 5% 33% 10% 100% 

Quant. 
econom.ati
vas esgoto 

6% 3% 7% 29% 4% 20% 31% 100% 

 

 

5.2.3 Contribuição dos Inputs e Output  

 

 O Gráfico de contribuição dos inputs e output permite avaliar a importância que foi 

dada para cada input e output. Ele mostra quais inputs e output foram considerados para 

atingir a eficiência e quais foram desprezados. 

Como pode ser observado, para o modelo DEA-C, Gráfico 5.12, os inputs volume 

coletado esgoto, extensão rede d’água e extensão rede esgoto, contribuíram com 43%, 17% e 

40%, respectivamente para que a eficiência obtida. Os output volume faturado esgoto e 

quantidade economias ativas d’água foram responsáveis com 84% e 16% respectivamente 

para determinação da eficiência. Os demais inputs e output mostrados no gráfico não 

apresentaram nenhuma influência na determinação da eficiência. 
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Gráfico 5.12 - Contribuições dos inputs e Output (DEA-C) 

 

 

 Analisando o Gráfico 5.13 referente ao modelo DEA-V, os inputs mão-de-obra, 

volume produzido d’água, volume coletado esgoto, extensão rede d’água extensão rede esgoto 

contribuíram com 24%, 11%, 21%, 25% e 20% respectivamente para obtenção da eficiência. 

Os output volume faturado esgoto e quantidade economias ativas d’água foram responsáveis 

com 44% e 56% respectivamente para determinação da eficiência. 

 

 

 
Gráfico 5.13 - Contribuições dos inputs e Output (DEA-V) 
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 Comparando os gráficos acima percebemos que o input extensão rede d’água, o qual 

apresentou menor contribuição no DEA-C, foi o de maior contribuição no DEA-V. O output 

quantidade economias ativas d’água, também teve o mesmo comportamento. 

 

5.3 Indicadores Técnicos X Modelo DEA 
 

 Os escores de eficiência apresentados através dos modelos DEA-C e DEA-V, foram 

comparados com indicadores técnicos obtidos através do SNIS (Sistema Nacional de 

Informações Sobre Saneamento). Os seis indicadores técnicos avaliados estão relacionados 

abaixo: 

 Perdas de Faturamento (I1) – indica as perdas durante o processo de faturamento, em 

termos percentuais (ex: fraude). 

 Perdas na Distribuição (I2) – são perdas técnicas constatadas durante o processo de 

distribuição, em termos percentuais (ex: rede com vazamento, manutenção 

inadequada). 

 Perdas por Ligação (I3) – são perdas por falta de instalação de hidrômetros em 

economias ativas, em m3/dia lig. 

 Economia Ativa por Pessoal Total (Economia Ativa/Empregado) (I4) – reúne os 

efeitos do crescimento do mercado consumidor e do aumento da produtividade da 

mão-de-obra utilizada. 

 Pessoal Próprio p/1000 Ligações (I5) – relaciona empregado por 1000 ligações de água 

e esgoto e também reflete o esforço da empresa de aumentar o número de ligações 

(produtividade) no decorrer dos anos. 

  Esgoto Tratado p/Água Consumida(I6) – esse indicador demonstra de uma maneira 

relativa o esforço da empresa de aumentar ganhos através do crescimento de 

economias ativas de esgoto, em termos percentuais. 

Conforme o exposto, foram considerados valores relativos para os indicadores citados. 

Os indicadores I1, I2, I3, I5, inversamente proporcionais à eficiência, foram calculados 

dividindo o valor mínimo encontrado de cada grupo pelo valor real. Para os indicadores 

diretamente proporcionais a eficiência, I4, I6 os mesmos foram obtidos pela divisão do valor 

real pelo valor máximo encontrado no grupo. 

Vale salientar que a grande importância desses indicadores é fornecer subsídios para 

análise do desenvolvimento de uma mesma empresa no decorrer dos anos. Vide Anexo III. 
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 A Tabela 5.10 exibe os valores dos escores de eficiência obtido nos modelos DEA e os 

valores relativos dos indicadores técnicos. 

 
Tabela 5.10 – Escores de Eficiência (DEA) e Índices de Eficiência 

EMPRESA 
DEA-C 

(%) 
DEA-V 

(%) I1 I2 I3 I4 I5 I6 
CAER/RR 70,68 90,19 0,26 0,26 0,28 0,25 0,24 0,45 
CAERD/RO 100,00 100,00 - - - - - - 
CAESA/AP 73,98 100,00 0,18 0,20 0,11 0,30 0,25 0,24 
COSAMA/AM 100,00 100,00 1,00 1,00 9,73 0,36 0,26 - 
COSANPA/PA 99,48 100,00 0,28 0,29 0,34 0,36 0,31 - 
DEAS/AC 69,48 100,00 0,19 0,19 0,16 0,07 0,01 - 
SANEATINS/TO 100,00 100,00 0,42 0,45 0,84 0,29 0,27 - 
AGESPISA/PI 100,00 100,00 0,21 0,20 0,29 0,33 0,32 0,13 
CAEMA/MA 67,07 68,87 0,20 0,21 0,19 0,37 0,34 0,00 
CAERN/RN 92,99 93,70 0,29 0,25 0,30 0,43 0,38 0,22 
CAGECE/CE 100,00 100,00 0,38 0,37 0,58 1,00 1,00 0,86 
CAGEPA/PB 100,00 100,00 0,32 0,31 0,52 0,52 0,46 0,50 
CASAL/AL 94,27 95,87 0,31 0,25 0,31 0,33 0,32 0,47 
COMPESA/PE 100,00 100,00 0,25 0,23 0,33 0,45 0,42 0,54 
DESO/SE 85,06 85,72 0,27 0,26 0,34 0,42 0,43 0,36 
EMBASA/BA 95,08 100,00 0,33 0,33 0,47 0,58 0,54 1,00 
CEDAE/RJ 100,00 100,00 0,24 0,33 0,16 0,77 0,35 0,53 
CESAN/ES 100,00 100,00 0,43 0,33 0,30 0,65 0,52 0,19 
COPASA/MG 100,00 100,00 0,50 0,41 0,63 0,59 0,45 0,02 
SABESP/SP 100,00 100,00 0,41 0,37 0,38 0,78 0,61 0,75 
CASAN/SC 100,00 100,00 0,41 0,29 0,47 0,66 0,50 0,23 
CORSAN/RS 94,22 100,00 0,25 0,31 0,48 0,56 0,45 0,14 
SANEPAR/PR 100,00 100,00 0,50 0,38 0,68 0,69 0,65 0,77 
CAESB/DF 100,00 100,00 0,61 0,59 0,55 0,53 0,33 0,88 
SANEAGO/GO 100,00 100,00 0,37 0,39 0,71 0,56 0,46 0,30 
SANESUL/MS 98,63 100,00 0,31 0,29 0,45 0,45 0,41 0,11 

 

 

 Os coeficientes de correlação entre as medidas de eficiência estão indicados na Tabela 

5.11. 
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Tabela 5.11 - Correlação entre as variáveis 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 DEA-C DEA-V 

I1 1 0,96 0,79 0,33 0,26 0,13 0,38 0,22 

I2 - 1 0,83 0,29 0,18 0,11 0,33 0,21 

I3 - - 1 -0,06 -0,09 -0,19 0,17 0,10 

I4 - - - 1 0,91 0,6 0,47 0,19 

I5 - - - - 1 0,60 0,40 0,10 

I6 - - - - - 1 0,22 0,17 

DEA-C - - - - - - 1 0,65 

DEA-V - - - - - - - - 

 

 

 Analisando a tabela acima, verifica-se que a correlação entre os índices e os escores 

obtidos foi insignificante, salvo poucas exceções. 

 Assim a correlação entre os índices I1 e I2 (0,96) e I2 e I3 (0,83) foram os maiores 

valores observados. Isso implica considerar que as perdas são inversamente proporcionais ao 

volume d’água faturado. 

 

5.4 Retornos de Escala e Eficiência 

 

 As CESBs foram classificadas em grupos de acordo com o volume faturado d’água 

afim de fornecer um melhor entendimento sobre o tipo de retornos de escala do setor de 

saneamento. 

 A Tabela 5.12 mostra os escores médios de eficiência, por grupos, considerados 

conforme o volume faturado. 

 

 
Tabela 5.12 – Eficiência Técnica Média 

Volume Faturado d’água  

(1000m3/ano) 

Quantidade de 

Empresas 

Eficiência Média 

DEA-C DEA-V EE 

Até 50.000,00 7 0,8754 0,9860 0,8843 

50.000,00 a 100.000,00 7 0,9126 0,9202 0,9886 

100.000,00 a 200.000,00 6 1,0000 1,0000 1,0000 

200.000,00 a 500.000,00 3 0,9643 1,0000 0,9633 

Acima de 500.000,00 3 1,0000 1,0000 1,0000 

Média Total 26 0,9388 0,9748 0,9615 
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 A classificação das empresas nos cinco grupos segundo volume faturado, mostra que 

sete empresas ficaram localizadas na faixa até 50.000,000, sete na faixa de 50.000,00 a 

100.000,00, seis na faixa de 100.000,00 a 200.000,00, três na faixa de 200.000,00 a 

500.000,00 e três acima de 500.000,00, valendo destacar que o volume faturado da 

SABESP/SP foi de 1.729.652,00 (1000 m3/ano). 

 Percebe-se que a eficiência média nos dois modelos DEA-C ,DEA-V e EE (Eficiência 

de Escala) são crescentes exceto no grupo de faixa compreendida entre 200.000,00 e 

500.000,00 (1000 m3/ano). Assim podemos considerar que o setor de saneamento funciona 

com retornos crescentes de escala. 

 

5.5 Eficiência e Localização 
 

Tabela 5.13 – Volume Faturado e Empresas Eficientes por Região 

Região Quantidade de 

Empresas 

Volume Faturado 

d’água 

(100 m3/ano) 

Volume Faturado 

Esgoto 

(100 m3/ano) 

Quantidade Empresas 

Eficientes 

DEA-C DEA-V 

Norte 7 161.607,9 11.974,8 3 6 

Nordeste  9 1.118.840,4 294.895,1 4 5 

Sudeste 4 3.238.822,4 1.807.176,8 4 4 

Sul 3 826.505,5 217.100,2 2 3 

Centro 

Oeste 

3 357.959,7 215.024,3 2 3 

Total 26 5.703.735,8 2.546.171,3 15 21 

Fonte: SNIS/2000 

 

 É importante salientar que do conjunto das 26 empresas analisadas, as mais eficientes 

estão localizadas na região Sudeste que representa, 56,78% do volume faturado d’água e 

70,97% do volume faturado de esgoto no país. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Esta dissertação apresentou um estudo sobre o setor de saneamento brasileiro com a 

finalidade de avaliar a eficiência das CESBs e assim fornecer pistas para o aumento da 

produtividade. Entretanto esse estudo foi de natureza exploratória, visto que vários fatores não 

foram considerados no modelo, além da utilização de uma base de dados do ano 2000. A 

ênfase do trabalho é mostrar a necessidade de avaliação das CESBs como maneira de 

assegurar maior credibilidade para o setor, em virtude de uma tendência de privatização. 

 Com a possível abertura do mercado de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

ao setor privado, surge à necessidade de que o governo adote uma política de regulação que 

influa no comportamento das empresas estabelecendo um sistema adequado de incentivos 

capaz de orientar suas decisões econômicas. Por esse motivo à avaliação da eficiência das 

empresas é de fundamental importância, pois, pode fornecer elementos para orientação futura 

de um estudo sobre privatização. 

 Os dados técnico-operacionais a respeito das CESBs foram retirados do SNIS 

(Sistema Nacional de Informação Sobre Saneamento). A grande dificuldade encontrada foi à 

seleção dos dados, visto ser o banco de dados bastante variado. 

 No capítulo referente ao setor de saneamento no Brasil, procurou-se fazer uma análise 

do abastecimento de água e esgotamento sanitário, com o objetivo de situar o leitor no 

contexto dos serviços prestados por essas empresas. Assim, mostrou-se os níveis de 

atendimento à população e a necessidade de elevados investimentos para sustentar o 

crescimento da demanda. 

 No que diz respeito às fronteiras de produção e eficiência produtiva vimos que a 

mensuração da produção associada à variação dos inputs podem fornecer indicadores do 

processo produtivo denominados retornos de escalas, portanto podemos quantificar a 

eficiência através da relação entre inputs  e output  ou por intermédio do conceito de distância.  

 Nessa dissertação foi utilizada a metodologia DEA (Data Envelopment Analysis) que 

está inserida no contexto da abordagem não paramétrica e direcionada na possibilidade de 

construção de uma fronteira de segmentos lineares, onde estão as empresas eficientes. Usando 

essa metodologia, foi levada em consideração a quantidade de inputs/output com o número de 

DMU’s (amostra), e então feita uma análise comparativa entre os modelos, obtendo-se um 

maior número de empresas eficientes pelo modelo DEA-V que pelo DEA-C, assim como o 

escore médio do DEA-V foi maior. 
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 Considerando somente os resultados do DEA-V que apresenta uma maior quantidade 

de empresas eficientes, nota-se também um relevante número de empresas ineficientes. A 

justificativa para maior ou menor eficiência de uma empresa pode depender do tipo de 

administração atuante. 

 No que diz respeito ao conjunto de referência verificou-se que a líder global do grupo 

de empresas eficientes foi a CESAN/ES, por ter apresentado maior freqüência no grupo de 

referência das empresas avaliadas como ineficientes em ambos os modelos. 

 No estabelecimento de metas referentes às quantidades de inputs e output, destacou-se 

como empresa mais eficiente a COSAMA/AM e a mais ineficiente a CAEMA/MA, em ambos 

os modelos. 

 Quanto as variáveis (input/output) observou-se que no modelo DEA-C as que mais 

contribuíram para atingir a eficiência foram o output volume faturado de esgoto e o input 

volume coletado de esgoto; entretanto para o DEA-V foram os output quantidade de 

economia ativa d’água e volume faturado de esgoto. 

 Com relação ao tipo de retorno de escala, percebe-se que são crescentes. A 

justificativa para tal fato pode ser o grau de diferença na escala de produção de cada 

companhia. Logo o modelo DEA-V seria o mais adequado para aplicações no setor de 

saneamento. 

 Analisando a eficiência de acordo com a localização observou-se que a região mais 

eficiente foi a sudeste. Em seguida vieram as regiões: sul, centro-oeste, norte e nordeste. Este 

resultado está diretamente relacionado com a eficiência das empresas conforme tabela 5.14. 

 Em suma, esse trabalho procurou avaliar a eficiência das CESBs, com intuito de 

fornecer uma visão administrativa que disponibilize dados técnicos e operacionais afim de 

tornar a organização eficiente e potencialmente preparada para responder às necessidades 

sociais. 

 Entretanto, deve-se atentar para o fato que as empresas são consideradas eficientes (no 

modelo DEA) apenas em relação a elas mesmas, assim para que se possa ter uma posição da 

eficiência de uma empresa, é importante que se tenha condições de compará-las com outros 

setores. 

 Recomenda-se a ampliação deste trabalho através da análise de outras metodologias 

paramétricas e não-paramétricas no estudo da eficiência que torne possível uma comparação 

maior entre os resultados e uma maior percepção do setor. A avaliação no decorrer dos 

últimos anos é também de extrema importância para que se possa acompanhar o desempenho 

das empresas e demonstrar as vantagens e desvantagens da metodologia usada, que consiste 
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em estabelecer metas referentes às quantidades de inputs e output para que uma empresa 

ineficiente possa se tornar eficiente. 

 Outra recomendação é a análise das empresas municipais de saneamento utilizando a 

metodologia aplicada nesta dissertação e assim influenciar em decisões governamentais no 

que diz respeito a obtenção de uma melhor eficiência e conseqüentemente benefícios para a 

sociedade. 
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Anexo I - Dados de Entrada do Programa Analyst Frontier 
  

Extensão da 
rede de água 

Extensão da 
rede de esgoto

     Volumes de água Volumes de esgoto Quantidade 
de economias 
ativas de água 

Quantidade 
de economias 

ativas de 
esgoto SIGLA 

Quantidade 
equivalente de 
pessoal total 

Produzido Faturado Coletado Faturado 

I18 A05 E04 A06 A11 E05 E07 A03 E03 
empreg. Km Km 1000m3/ano 1000m3/ano 1000m3/ano 1000m3/ano economias economias 

CAER/RR 475        1.291,7         131,8       28.801,2       14.496,3       3.084,8         3.084,8      63.026        9.124 
CAERD/RO 1.134        1.768,4           32,4       44.948,4       14.877,6           616,8      84.632  
CAESA/AP 318           602,0           91,3       41.928,2       11.733,1       2.464,9         2.464,9      52.561        7.174 
COSAMA/AM 789           925,0         7.598,0         6.607,0      40.969  
COSANPA/PA 1.919        4.401,7         289,0     147.791,9       79.898,4       5.808,3         5.808,3     388.223      25.718 
DEAS/AC 309           461,9         7.834,9         2.340,5      13.424  
SANEATINS/TO 1.015        4.328,0       45.882,0       31.655,0     178.090        5.134 
Totais Norte 5.896 13.778,6 544,5 324.784,6 161.607,9 11.358,0 11.974,8 820.925 47.150 
AGESPISA/PI 2.187        3.873,0         332,0     136.483,0       53.706,0       2.800,0         7.431,0     406.507      30.328 
CAEMA/MA 2.349        4.653,0         874,0     218.601,0       74.764,0     27.164,0       22.543,0     413.881    110.057 
CAERN/RN 2.083        4.497,0         629,0     175.209,0       96.279,0     13.748,0       18.259,0     470.556      79.598 
CAGECE/CE 1.970        6.882,0      2.734,0     249.868,0     164.353,0     67.913,0       67.913,0     894.185    316.007 
CAGEPA/PB 2.327        3.814,0         850,0     157.136,0       93.235,0     25.652,0       29.124,0     568.489    164.598 
CASAL/AL 1.714        2.584,0         261,0     103.376,0       60.110,0     10.984,0       10.897,0     283.059      55.687 
COMPESA/PE 6.375        8.906,0      1.482,0     384.415,5     187.733,0     51.470,0       57.379,0  1.474.225    329.584 
DESO/SE 1.563        4.445,0         291,0     118.862,0       62.280,0     10.019,0       10.019,0     340.551      51.310 
EMBASA/BA 6.330       17.118,1      2.199,0     536.687,1     326.380,4     71.428,8       71.330,1  1.782.122    388.916 
Totais Nordeste 26.858 56.772,1 9.652,0 2.080.637,6 1.118.840,4 281.178,8 294.895,1 6.633.575 1.526.085 
CEDAE/RJ 10.043       16.382,0      5.828,0  1.754.718,0     750.987,4    528.203,0     438.598,8  2.921.889  1.668.821 
CESAN/ES 1.773        5.375,0         450,8     222.270,0     154.977,0     14.502,0       19.195,0     582.748      97.866 
COPASA/MG 12.639       31.177,0      8.857,0     816.038,0     603.206,0    193.329,0     279.322,0  3.133.220  1.426.012 
SABESP/SP 25.574       47.839,0    31.910,0  2.519.102,7  1.729.652,0    764.481,0  1.070.061,0  6.791.153  5.156.063 
Totais Sudeste 50.115 100.773,0 47.045,8 5.312.128,7 3.238.822,4 1.500.515,0 1.807.176,8 13.429.010 8.348.762 
CASAN/SC 3.095       13.778,3         708,7     269.863,1     184.033,2     18.112,8       23.466,2  1.103.553    130.755 
CORSAN/RS 5.750       21.051,0      1.619,0     497.926,7     235.897,0     34.824,0       18.557,0  1.749.997    178.263 
SANEPAR/PR 7.926       33.284,0    10.949,0     554.226,0     406.575,3    153.340,0     175.077,0  2.347.877    986.827 
Totais Sul 16.550 68.113,3 13.276,7 1.322.015,8 826.505,5 206.276,8 217.100,2 5.201.427 1.295.845 
CAESB/DF 3.785        4.809,0      4.025,0     179.513,0     140.391,0     92.794,0     128.050,0     547.806    522.375 
SANEAGO/GO 4.697       15.402,0      4.444,0     257.729,0     167.742,0     83.140,0       83.140,0  1.136.032    468.821 
SANESUL/MS 1.084        4.595,6         542,0       85.419,8       49.826,7       3.065,4         3.834,3     269.932      20.460 
Totais Centro Oeste 9.639 24.806,6 9.011,0 522.661,8 357.959,7 178.999,4 215.024,3 1.953.770 1.011.656 
Totais para o grupo 108.909 264.243,6 79.530,0 9.562.228,4 5.703.735,8 2.178.328,0 2.546.171,3 28.038.707 12.229.498 
Fonte: SNIS - Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos / 2000  
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Anexo II – Percentuais de Melhoramento para os inputs e output de cada unidade ineficiente 

 
EMPRESA 

INEFICIENTE 

Mão-de-Obra Volume Produzido d’água 

Valor 

Atual 

DEA-C DEA-V Valor  

Atual 

DEA-C DEA-V 

Meta M% Meta M% Meta M% Meta M% 

COSANPA/PA 1919 1909,09 -0,52 _ _ 147791,9 143842,93 -2,67 _ _ 

SANESUL/MS 1084 1069,15 -1,37 _ _ 85419,8 72433,65 -15,2 _ _ 

EMBASA/BA 6330 6018,83 -4,92 _ _ 536687,1 510305,06 -4,92 _ _ 

CASAL/AL 1714 1113,24 -35,05 1190,3

1 

-30,55 103376 97455,49 -5,73 99111,53 -4,13

CORSAN/RS 5750 5417,74 -5,78 _ _ 497926,7 469153,98 -5,78 _ _ 

CAERN/RN 2083 1879,9 -9,75 1933,1

5 

-7,19 175209 162931,15 -7,01 164173,2

4 

-6,3 

DESO/SE 1563 1329,49 -14,94 1339,7

4 

-14,28 118862 101104,03 -14,94 101883,3 -

14,28

CAESA/AP 318 191,39 -39,81 _ _ 41928,2 18618,03 -55,6 _ _ 

CAER/RR 475 335,72 -29,32 428,39 -9,81 28801,2 20356,38 -29,32 25975,26 -9,81

DEAS/AC 309 115,06 -62,76 _ _ 7834,9 3298,64 -57,9 _ _ 

CAEMA/MA 2349 1521,87 -35,21 1617,8

1 

-31,13 218601 138584,46 -36,6 150555,7

2 

-

31,13
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EMPRESA 

INEFICIENTE 

Volume Coletado Esgoto Extensão rede d’água 

Valor 

Atual 

DEA-C DEA-V Valor  

Atual 

DEA-C DEA-V 

Meta M(%) Meta M(%) Meta M(%) Meta M(%) 

COSANPA/PA 5808,3 5778,3 -0,52 _ _ 4401,7 4378,97 -0,52 _ _ 

SANESUL/MS 3065,4 3023,39 -1,37 _ _ 4595,6 4487,99 -2,34 _ _ 

EMBASA/BA 71428,8 63092,1 -11,67 _ _ 17118,1 16276,62 -4,92 _ _ 

CASAL/AL 10984 9549,34 -13,06 99111,5

3 

-4,13 2584 2436,01 -5,73 2477,4 -4,13 

CORSAN/RS 34828 32815,4

6 

-5,78 _ _ 21051 19834,57 -5,78 _ _ 

CAERN/RN 13748 12784,6 -7,01 12882,0

6 

-6,3 4497 4181,87 -7,01 4213,75 -6,3 

DESO/SE 10019 8522,16 -14,94 8497,61 -15,19 4445 3780,92 -14,94 3810,06 -14,28 

CAESA/AP 2464,9 1823,43 -26,02 _ _ 602 445,33 -26,02 _ _ 

CAER/RR 3084,8 2180,3 -29,32 2782,12 -9,81 1291,7 912,96 -29,32 878,09 -32,02 

DEAS/AC 0,1 0,07 -30,52 _ _ 461,9 320,95 -30,52 _ _ 

CAEMA/MA 27164 18219,2

1 

-32,93 18708,4

9 

-31,13 4653 3120,82 -32,93 3204,63 -31,13 

 

EMPRESA 

INEFICIENTE 

Extensão rede esgoto 

Valor 

Atual 

DEA-C DEA-V 

Meta M(%) Meta M(%) 

COSANPA/PA 289 274,31 -5,08 _ _ 

SANESUL/MS 542 110,97 -79,53 _ _ 

EMBASA/BA 2199 2090,9 -4,92 _ _ 

CASAL/AL 261 246,05 -5,73 250,23 -4,13 

CORSAN/RS 1619 1226,12 -24,27 _ _ 

CAER/RN 629 533,39 -15,2 529,37 -15,84 

DESO/SE 291 247,52 -14,94 249,43 -14,28 

CAESA/AP 91,3 67,54 -26,02 _ _ 

CAER/RR 131,8 91,58 -30,52 106,03 -19,55 

DEAS/AC 0,1 0,07 -30,52 _ _ 

CAEMA/MA 874 586,2 -32,93 601,94 -31,13 
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EMPRESA 

INEFICIENTE 

Volume Faturado d’Água Volume Faturado Esgoto 

Valor 

Atual 

DEA-C DEA-V Valor 

Atual 

DEA-C DEA-V 

Meta M(%) Meta M(%) Meta M(%) Meta M(%) 

COSANPA/PA 79898,

4 

79898,

4 

0 _ _ 508,3 9136,7

3 

1697,5

1 

_ _ 

SANESUL/MS 49826,

7 

49826,

7 

0 _ _ 3834,3 3942,8 2,83 _ _ 

EMBASA/BA 32638

0,4 

32638

0,4 

0 _ _ 71330,

1 

72300,

93 

1,36 _ _ 

CASAL/AL 60110 61193,

47 

1,8 60110 0 10897 10897 0 1089

7 

0 

CORSAN/RS 23589

7 

30519

3,01 

29,38 _ _ 18557 42437,

88 

128,69 _ _ 

CAERN/RN 96279 96279 0 96279 0 18259 18259 0 1825

9 

0 

DESO/SE 62280 65775,

93 

5,61 65833,

28 

5,71 10019 10019 0 1001

9 

0 

CAESA/AP 11733,

1 

11793,

59 

0,52 _ _ 2464,9 2464,9 0 _ _ 

CAER/RR 14496,

3 

14496,

3 

0 14496,

3 

0 3084,8 3084,8 0 3084,

8 

0 

DEAS/AC 2340,5 2340,5 0 _ _ 0,1 1,14 1040,0

1 

_ _ 

CAEMA/MA 74764 85646,

12 

14,56 84389,

89 

12,88 22543 22543 0 2254

3 

0 
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EMPRESA 

INEFICIENTE 

Quantidade Economias Ativas Água Quantidade Economias Ativas Esgoto 

Valor 

Atual 

DEA-C DEA-V Valor 

Atual 

DEA-C DEA-V 

Meta M(%) Meta M(%) Meta M(%) Meta M(%) 

COSANPA/PA 38822

3 

38822

3 

0 _ _ 25718 43519,53 69,22 _ _ 

SANESUL/MS 26993

2 

26993

2 

0 _ _ 20460 24414,08 19,33 _ _ 

EMBASA/BA 17821

22 

17821

22 

0 _ _ 38891

6 

388916 0 _ _ 

CASAL/AL 28305

9 

28305

9 

0 283059 0 55687 55687 0 56122,

91 

0,78 

CORSAN/RS 17499

97 

17499

97 

0 _ _ 17826

3 

231741,3

3 

30 _ _ 

CAER/RN 47057

6 

47057

6 

0 470576 0 79598 90720,22 13,97 90735,

73 

13,99 

DESO/SE 34055

1 

34055

1 

0 340551 0 51310 52717,03 2,74 52058,

85 

1,46 

CAESA/AP 52561 52561 0 _ _ 7174 12386,2 72,65 _ _ 

CAER/RR 63026 68195,

09 

8,2 66399,

08 

5,35 9124 16135,64 76,85 14663,

4 

60,71 

DEAS/AC 13424 13424 0 _ _ 0,1 303,58 30347

8,97 

_ _ 

CAEMA/MA 41388

1 

41388

1 

0 413881 0 11005

7 

115083,3

9 

4,57 11247

5,04 

2,2 
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Anexo III - Índices Técnicos 

SIGLA 

Índices de perdas de água 
Índice de 
esgoto 

tratado p/ 
água cons.

Índices de Produtividade Índice de perdas de 
faturamento 

Índice de 
perdas na 

distribuição

Índice de 
perdas por 

ligação 
Econ. ativas 
por pessoal 

total 

Pes. próprio 
p/mil ligações 

(A+E) 
I13 I49 I51 I46 I19 I48 
% % m3/dia lig. % econ. /emp. empreg/mil lig 

CAER/RR 49,7 53,4 0,7 23,0 149 5,4
CAERD/RO        
CAESA/AP 71,2 71,2 1,8 12,4 177 5,2
COSAMA/AM 13,0 13,9 0,0  213 4,9
COSANPA/PA 45,9 48,3 0,6 0,0 214 4,2
DEAS/AC 70,1 71,7 1,3  40 23,2
SANEATINS/TO 31,0 31,0 0,2  169 4,8
  47,3 49,1 0,5 4,5 151 4,9
AGESPISA/PI 60,7 68,1 0,7 6,4 197 4,1
CAEMA/MA 65,8 65,8 1,0 0,0 219 3,8
CAERN/RN 44,9 55,9 0,7 11,0 256 3,4
CAGECE/CE 34,2 37,5 0,3 43,5 592 1,3
CAGEPA/PB 40,7 44,9 0,4 25,2 308 2,8
CASAL/AL 41,9 55,5 0,6 23,9 197 4,1
COMPESA/PE 51,2 60,0 0,6 27,2 265 3,1
DESO/SE 47,6 54,2 0,6 18,4 248 3,0
EMBASA/BA 39,2 41,7 0,4 50,8 345 2,4
  46,2 51,7 0,5 32,2 296 2,8
CEDAE/RJ 54,3 42,2 1,3 26,7 457 3,7
CESAN/ES 30,3 42,1 0,7 9,5 384 2,5
COPASA/MG 26,1 34,3 0,3 1,2 352 2,9
SABESP/SP 31,4 37,9 0,5 38,0 461 2,1
  37,7 38,9 0,6 26,1 429 2,5
CASAN/SC 31,8 47,4 0,4 11,9 391 2,6
CORSAN/RS 51,5 44,4 0,4 7,3 333 2,9
SANEPAR/PR 26,0 36,7 0,3 39,3 410 2,0
  36,7 41,8 0,4 22,9 385 2,4
CAESB/DF 21,5 23,6 0,4 44,6 315 4,0
SANEAGO/GO 35,2 35,2 0,3 15,2 334 2,8
SANESUL/MS 41,7 48,1 0,4 5,5 268 3,2
  31,6 33,4 0,3 25,5 316 3,2
  39,4 42,1 0,5 26,3 365 2,7
Fonte : SNIS - Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto / 2000 
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Anexo IV – DTA – Documentos Técnicos de Apoio 
 

 
 

GT A: Planejamento e Gestão de Projetos 
DTA  Título  

A1  Estrutura do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água 

A2  Indicadores de Perdas nos Sistemas Públicos de Abastecimento 

A3  Caracterização da Demanda Urbana de Água 

A4  Conservação, Combate ao Desperdício de Água: Bibliografia Anotada 

A5  Planos Regionais e Locais de Conservação Urbana de Água: Diretrizes

 
 
 

GT B: Gerenciamento da Demanda 
DTA Título

B1  Elementos de Análise Econômica Relativos ao Consumo Predial 

B2  Subsídios às Campanhas de Educação Pública Voltadas à Economia de 
Água 

B3  Medidas de Racionalização do Uso da Água para Grandes Consumidores 

 
 
 

GT C: Conservação no Sistema Público de Abastecimento: 
Procedimentos Básicos 

DTA Título

C1  Recomendações Gerais e Normas de Referência para Controle de
Perdas Nos Sistemas Públicos de Abastecimento 

C2  Panorama dos Sistemas Públicos de Abastecimento no País 

C3  Medidas de Redução de Perdas: Elementos para Planejamento 
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GT D: Conservação no Sistema Público de Abastecimento: 

Procedimentos Específicos 
DTA Título 

D1  Controle de Pressão na Rede 

D2  Macromedição 

D3  Micromedição 

D4  Redução de Perdas e Tratamento de Lodo em ETAs 
 
 
 
 

GT E: Conservação nos Sistemas Prediais de Água e Esgoto: 
Procedimentos Básicos 

DTA Título

E1  Caracterização e Monitoramento do Consumo Predial de Água 

E2  Normalização e Qualidade dos Sistemas Prediais de Água 

 
 
 
 

GT F: Conservação nos Sistemas Prediais de Água e Esgoto: 
Procedimentos Específicos 

DTA  Titulo  

F1  Tecnologias Poupadoras de Água nos Sistemas Prediais 

F2  Produtos Poupadores de Água nos Sistemas Prediais: Fichas Técnicas 
Padronizadas 

F3  Roteiros para a Elaboração de Códigos de Prática para Sistemas 
Prediais 
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