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A evolução do atendimento em esgoto da CORSAN 

ECON FATURADAS AGUA Acréscimo ano Cresc. % ano ECON FATURADAS ESGOTO Acréscimo ano Cresc. % ano % Atendimento

2000/12 1.749.997 161.306 9,22%

2001/12 1.793.412 43.415 2,42% 175.697 14.391 8,19% 9,80%

2002/12 1.844.837 51.425 2,79% 188.873 13.176 6,98% 10,24%

2003/12 1.883.273 38.436 2,04% 199.529 10.656 5,34% 10,59%

2004/12 1.919.563 36.290 1,89% 196.748 -2.781 -1,41% 10,25%

2005/12 1.948.294 28.731 1,47% 207.465 10.717 5,17% 10,65%

2006/12 1.993.389 45.095 2,26% 215.342 7.877 3,66% 10,80%

2007/12 2.028.651 35.262 1,74% 220.877 5.535 2,51% 10,89%

2008/12 2.070.420 41.769 2,02% 225.530 4.653 2,06% 10,89%

2009/12 2.115.465 45.045 2,13% 231.151 5.621 2,43% 10,93%

2010/12 2.198.277 82.812 3,77% 246.578 15.427 6,26% 11,22%

2011/12 2.226.913 28.636 1,29% 251.639 5.061 2,01% 11,30%

2012/12 2.285.086 58.173 2,55% 260.693 9.054 3,47% 11,41%

2013/12 2.358.391 73.305 3,11% 279.369 18.676 6,69% 11,85%

2014/12 2.432.335 73.944 3,04% 295.735 16.366 5,53% 12,16%

2015/12 2.527.991 95.656 3,78% 317.880 22.145 6,97% 12,57%

2016/12 2.590.885 62.894 2,43% 352.182 34.302 9,74% 13,59%

2017/12 2.614.119 23.234 0,89% 371.126 18.944 5,10% 14,20%

2018/12 2.650.436 36.317 1,37% 379.602 8.476 2,23% 14,32%

2019/10 2.732.867 82.431 3,02% 423.705 44.103 10,41% 15,50%

2020/12 2.793.146 60.279 2,16% 469.056 45.351 9,67% 16,79%

2021/12 2.827.696 34.550 1,22% 513.023 43.967 8,57% 18,14%

51.319 2,26% 16.748 5,31%Média  das Economias Faturadas 

ECONOMIAS FATURADAS DE ÁGUA ESGOTO DA CORSAN

 

O quadro acima mostra a evolução das economias faturadas de água e 
esgoto na Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) nos últimos 21 anos, com 
dados estatísticos oficiais. 

Desta planilha podemos extrair as seguintes observações: 

 1) No ano passado (2021) as economias faturadas de água cresceram 
1,22% enquanto que as de esgoto cresceram 8,57% ou seja, 7,02 vezes mais; 

 2) Nos últimos 3 anos, mesmo com a gestão Barbuti com o freio de 
mão puxado, a média de crescimento das economias de água foi de 2,13% enquanto 
que o crescimento do esgoto foi de 9,55%, ou seja 4,48 vezes mais; 

 
 3) Projetando os mesmos percentuais de crescimento de 2021 em 

água ( 1,22%) e esgoto ( 8,57%) para o ano de 2033 teremos os seguintes números: 
3.1- Economias faturadas de água   = 3.654.293 
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3.2- Economias faturadas de esgoto = 1.376.116 
3.3- Percentual de atendimento = 37,66%; 

 
 4) Se somarmos o percentual estimado a ser atendido pelo Solutrat 

que é de 40% chegaremos em 2033 a: 37,66% + 40% = 77,66%; 
 5) Faltariam apenas 12,34% (90% - 77,66%) para atingir até o final 

de 2033  a universalização prevista na Lei Federal 14.026/20, o que pode ser atingido 
sem grandes esforços, somente com a valor a ser acrescido nos investimentos pela ação 
da desoneração, cerca de R$ 150 milhões/ano já é possível atingir esta meta sem 
grandes investimentos externos; 

 6) A partir de 2022 começam a entrar as novas economias faturadas 
oriundas da PPP com as 9 maiores cidades da Região metropolitana, que estão estimadas 
em mais 14,43% de economias, o que é suficiente para atingir a meta estimada de 90% 
das economias faturadas em água com esgoto: 

77,66% = 14,43% = 92,09 % c/esgoto separador absoluto e misto. 
 
 7) Note-se que nas áreas previstas fora do programa Solutrat, não foi 

considerada nenhuma economia como sendo atendida com tratamento de esgoto, o que 
não é a realidade, pois existe hoje muitas economias com esgoto misto que, conforme o 
Plansab, é considerada como sendo com esgoto tratado. Logo o cálculo acima é 
extremamente pessimista e conservador.  

Desta forma, utilizando apenas números oficiais, demonstra-se que é 
perfeitamente viável, a Corsan atingir as metas de universalização de esgoto prevista na 
Lei 14.026/20 derrubando definitivamente a teoria forçada do Governo e do Presidente 
da Corsan de que a companhia somente poderá ser atingida com o  acréscimo de 
recursos privados. 

Analisados os dados, observa-se que a privatização da Corsan somente 
servirá para promover o enriquecimento criminoso de uma empresa privada por um 
Capex superestimado que na prática, tudo indica, não se confirmará. 

De acordo com informação oficial da Corsan, expressa por carta ao 
mercado no final de 2021 (anexada abaixo), a companhia comprova ter a capacidade 
financeira de atender compromissos de investimentos muito maiores do que explicitado 
na planilha.  Estas incongruências deixam espaço para supor que interessados na 
compra da companhia podem estar tendo acesso a informações privilegiadas para vencer 
a licitação.  

Mais do que nunca, as entidades integrantes do Fórum em Defesa da 
Água e Saneamento alertam e se mobilizam para que os serviços de saneamento se 
mantenham públicos, frente a comprovação que a privatização piora e encarece os 
serviços e, neste caso, se apropria de um bem público, que é a água.   

 
Porto Alegre, 12 de janeiro de 2022 
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