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RESUMO --- O desafio de garantir serviços públicos essenciais de água e saneamento, com 
cobertura universal, participativo e de controle social efetivo estão balizados no principio da 
justiça social. A função do controle social constitui, na atual conjuntura institucional e política 
do país, fundamental exercício de democratização da gestão pública. A Regulação surge como 
um instrumento moderno de gestão na reestruturação do papel do Estado. O presente trabalho se 
propõe a fazer um histórico da Agência Reguladora do Estado de Alagoas – ARSAL, utilizando 
como metodologia a experiência do autor em sua atuação na referida agência. Verificou-se a 
falta de leis na esfera federal de poder que possibilitem expor de forma clara às regras do jogo no 
saneamento no Brasil. Além disto, alguns outros entraves se fizeram presentes como a cultura 
auto-regulatória das concessionárias e o desconhecimento das agências por parte da sociedade. 
Desta forma o ambiente institucional entre poder concedente, concessionária e usuário precisa 
estar em sintonia e o regulador assumir seu papel de articulador entre os atores deste processo. 

 

ABSTRACT --- The challenge to guarantee essential public water services and sanitation, with 
universal, participative covering and effective social control is marked out in the beginning of 
social justice. The function of  social control constitutes, in the current institucional conjuncture 
and politics of the country, basic exercise of democratization of the public administration. The 
Regulation appears as a modern instrument of management in the reorganization of the paper of 
the State. The present work if considers to make a description of the Regulatory Agency of the 
State of Alagoas - ARSAL, being used as methodology the experience of the author in its 
performance in the related agency. It was verified lack of laws in the federal sphere of being able 
that they make possible to display of clear form to the rules of the game in the sanitation in 
Brazil. Moreover, some other impediments if had made gifts as the self regulatory culture of the 
concessionaires and the unfamiliarity of the agencies on the part of the society. In such a way the 
institucional environment between concessor, concessionaire and user must to be in tunning and 
the regulator to assume your paper as articulator between the actors of this process. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Parece absurdo um país caracterizado pela fartura de água, em situação privilegiada 

perante quase a totalidade dos demais do planeta, discutir o acesso e o uso da água. Mas a fartura 

desse recurso no Brasil subjaz tanto sua má distribuição geográfica quanto social. Dessa forma a 

escassez em algumas regiões, como em Alagoas, não permite postergar medidas para estabelecer 
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o uso racional dos recursos disponíveis. A busca de soluções para o problema hídrico deve 

passar fundamentalmente pela crítica ao padrão de desenvolvimento, isto é, à forma de 

apropriação dos objetos geográficos e naturais que o Brasil como um todo, historicamente, 

distribui mal. Não obstante, deve passar pelo compromisso que os vários atores sociais têm para 

com essa questão, buscando fortalecer práticas mais sustentáveis no acesso e uso da água. O 

governo é um desses atores, parte constitutiva da sociedade, cujo papel é de relevância 

incontestável, posto que, produz e difunde leis e normas que serão postas em prática e adotadas 

pelos cidadãos, ou seja, os usuários. 

O modelo institucional para o setor de saneamento no Brasil, chamado de Plano Nacional 

de Saneamento – PLANASA, chega a seu último estágio mediante o encerramento dos contratos 

de concessão entre as companhias estaduais e os municípios datados em sua maioria do início da 

década de 70.  

Segundo a lei vigente, os municípios são donos da Concessão e responsáveis pela definição 

das diretrizes políticas do setor de água e esgoto em seu território. Assim sendo cabe ao 

município o poder de delegar a operação dos sistemas a uma companhia, geralmente através de 

Contrato de Concessão. Tendo em vista que os contratos são de longa duração, é dever do 

município, elaborar esse instrumento jurídico de forma sólida e moderna que atenda aos 

interesses da comunidade local sobretudo no que se refere a qualidade e a universalização do 

serviço. Portanto, no Contrato de Concessão deverão constar cláusulas claras no que tange 

sobretudo a qualidade, universalização, vazão e proteção ao meio ambiente além da saúde 

pública. 

Em Alagoas, apenas nove dos setenta e sete municípios que integram a rede de distribuição 

da CASAL (Companhia de Saneamento do estado de Alagoas), estão com seus contratos de 

concessão vigentes. A característica principal dos contratos assinados na época do PLANASA 

era a omissão dos municípios quanto à regulação e fiscalização da prestação do serviço, além de 

não participarem da fixação de metas de qualidade e de atendimento dos mesmos, ou seja, as 

Companhias definiam suas próprias regras e planos de investimentos sem a participação do 

poder concedente. 

A Regulação visa assegurar o controle ou monitoramento do funcionamento de serviços 

públicos considerados essenciais ou básicos para a vida econômica e social do País e que 

requerem algum tipo de intervenção pública na relação entre o produtor e o consumidor 

(ARAGÃO, 2002). Tradicionalmente, esse controle era feito pela administração direta, através 

de secretarias, ministério entre outros. Hoje, com a evolução e modernização do sistema, esse 

controle é descentralizado e se concretiza por meio de Agências Reguladoras autônomas, na 

forma de autarquias especiais, entes da administração indireta. 
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Regular os serviços de água e esgoto significa a garantia de que estes sejam prestados em 

condições adequadas, ou seja, atendendo aos princípios básicos de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generosidade e modicidade. Além disso, faz-se necessário que 

sua execução esteja comprometida com a proteção e respeito ao meio ambiente e a saúde 

pública, uma vez que esses serviços estão inseridos no contexto do saneamento ambiental, o qual 

tem como objetivo maior à promoção da qualidade de vida da população, sendo um gênero 

indispensável à sobrevivência. 

Pela característica natural do serviço de saneamento ser um monopólio controlado pelos 

governos estaduais, o estado de Alagoas não foge a regra. A ARSAL, Agência Reguladora do 

Estado de Alagoas, surge como mediadora entre o poder concedente, o produtor e distribuidor, 

aqui representado pela CASAL, e os usuários. Sua responsabilidade é antever os problemas, 

propor soluções e gestar um novo futuro antes que se chegue a um ponto de escassez não 

retornável ou de má qualidade desses recursos, ambos podendo gerar danos econômicos e sócio-

ambientais de grande monta.  

A delegação da regulação e fiscalização do setor de saneamento à ARSAL, é um 

comprometimento de ambas as partes, sendo importante tanto para o município concedente 

quanto para a concessionária.  

O município poderá cobrar mais eficácia à concessionária e por sua vez a concessionária 

focará suas atividades na produção e distribuição da água e no destino final dos esgotos, 

deixando de comprometer pessoal com a área de fiscalização e podendo ao mesmo tempo se 

resguardar juridicamente quanto a concessão cedida pelo município concedente. 

Em suma, o Estado deve demonstrar grande responsabilidade social no trato de questões 

como estas. Já o fez quando da criação de sua Agência Reguladora, autônoma e multi-setorial. A 

ampliação das interações entre os demais atores desse processo, entre eles a ARSAL, é 

fundamental à medida que os ajuda a gerir suas práxis, orientado sempre pela relação dialógica 

entre as demais partes do contexto com um objetivo comum que é desenvolver a sociedade como 

um todo. 

 

2 - OBJETIVO 
 

O presente trabalho visa estabelecer de forma clara e concisa a Regulação enquanto 

instrumento de Controle Social, buscando fazer um diagnóstico do setor de saneamento no Brasil 

e a atuação das Agências Reguladoras neste cenário, especificamente um estudo de caso da 

ARSAL – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas.  
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3 - REGULAÇÃO: Origem 

 
A origem conhecida das Agências Reguladoras é inglesa, depois da criação pelo 

parlamento inglês, em 1834, de diversos órgãos autônomos com a finalidade de fazer aplicar e 

concretizar as normas escritas nos textos legais. 

Segundo ARAGÃO (2002), já em 1887, os americanos, com forte influência anglo-saxã, 

criaram a Interstate Commerce Commission, iniciando a instituição de uma série de agências, 

caracterizando o Direito Administrativo norte-americano como o “direito das agências”, marcado 

pela descentralização, existindo várias espécies de agências: reguladoras (regulatory agency); 

não reguladoras (non regulatory agency); executivas (executive agency); independentes 

(independent regulatory agency or comissions). 

No entanto, o Direito Administrativo brasileiro, diferentemente do norte-americano teve 

forte e decisiva influência francesa, incorporando idéias de centralização administrativa e forte 

hierarquia. Essas características diversas decorrentes de cada ordenamento jurídico devem ser 

levadas em conta, ao adaptarem-se as agências reguladoras ao Direito Administrativo Brasileiro. 

As Agências Reguladoras brasileiras são autarquias de regime especial integrantes da 

administração indireta, caracterizadas pela independência administrativa, autonomia financeira e 

ausência de subordinação hierárquica, com mandato fixo e estável de seus dirigentes, 

impossibilitando sua demissão apesar de vinculadas ao ministério competente para tratar da 

respectiva área de interesse (ARAGÃO, 2002). 

As agências foram criadas para realizar tradicionais atribuições da Administração Direta, 

sendo esta o poder público concedente das concessões, permissões e autorizações de serviços 

públicos. Derivam da idéia da descentralização administrativa e têm como função a regulação e 

fiscalização da eficiência na prestação dos serviços públicos pelos concessionários, 

permissionários e autorizados (ARAGÃO, 2002). 

O meio administrativo novo nas Agências de Regulação está na sua maior independência 

em relação ao Poder Executivo, apesar de estar inserida no contexto da Administração Pública 

indireta. Esta independência não se dá de forma aleatória. Existem preceitos básicos e 

obrigatórios em suas leis de criação como escolha dos instrumentos de regulação, independência 

financeira e modo de nomeação de seus dirigentes. Esta independência financeira deverá ser 

assegurada pela disponibilidade de recursos humanos e infra-estrutura material fixadas em lei, 

previsão de dotações consignada no orçamento geral da União e Estados, créditos especiais e 

repasses que lhe forem conferidos (ARAGÃO, 2002).. 

Quanto ao modo de nomeação de seus dirigentes, as leis instituidoras das Agências 

Reguladoras devem prever mandato certo e impossibilidade de demissão ad nutum pelo chefe do 
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poder executivo. A este cabe também a escolha dos dirigentes com base em critérios capacitários 

definidos em lei, com a finalidade de diminuir a ingerência política das nomeações. A duração 

dos mandatos com tempo pré-determinado e não coincidentes entre diretores, ajuda a diminuir a 

ingerência política no quadro diretor das agências. Além disso, a lei prevê uma “quarentena” 

para seus dirigentes, impossibilitando-o de assumir cargos em empresas com as quais a Agência 

Reguladora mantinha relação de fiscalização. 

 
4 - DIREITO REGULATÓRIO, CONCEITO DE AGÊNCIA REGULADORA 

 
Segundo ARAGÃO (2002): 

 
“O jurista moderno tem que estar cada vez mais atento aos fenômenos regulatórios 
como sua crescente administrativação, fluidez, consensualidade, reflexividade e 
valorização dos resultados em relação aos meios. Não pode, contudo, perder de vista a 
finalidade que deve inspirá-los, ou seja, a dignidade da pessoa humana e a necessidade 
de eficácia social das medidas regulatórias adotadas.” 
 

Desta feita pode-se dizer que a premissa básica do regulador não é de se impor aos 

regulados como força maior, mas sim a de convencer, persuadir, levar as partes a uma solução 

convencional na medida do possível, ou seja, um articulador. Em muitas das questões que se 

colocam ao regulador não existe apenas uma solução palpável, devendo quase sempre articular 

uma composição entre interesses contrapostos, uma transição ou uma arbitragem. O desejável é 

que a decisão seja aceita pelas partes, sendo facilitado pelo grau de autoridade regulatória, 

galgado com a maturidade e experiência necessária ao cumprimento da missão, isto é, quando 

ganha o respeito dos operadores do sistema.   

O conceito das Agências Reguladoras pode ser entendido como autarquias de regime 

especial, dotadas de considerável autonomia frente à administração pública centralizada, 

incumbidas do exercício de funções regulatórias e dirigidas por colegiados cujos membros são 

nomeados por prazo determinado pelo chefe do executivo, após prévia autorização do 

legislativo, sendo vedada sua exoneração ad nutum, sem um motivo grave. 

 

As primeiras agências reguladoras brasileiras foram criadas no âmbito dos serviços 

públicos depois de terem sido delegadas a iniciativa privada.  

Ainda hoje, a maioria das agências tem como objeto os serviços públicos. Estas possuem 

grande poder regulatório sobre os serviços públicos delegados, poderes estes que abrangem as 

relações entre as delegatárias e entre estas e os usuários-consumidores. As agências visam à 

universalização de serviço de qualidade com tarifas módicas e justas, sempre observando o 

equilíbrio econômico financeiro das empresas reguladas.  
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5 - A REGULAÇÃO NO SERVIÇO DE SANEAMENTO 

 
5.1 - Ambiente institucional e a titularidade do setor de saneamento 

        
Constitucionalmente, cabe aos municípios a responsabilidade pelos serviços de interesse 

local. O atendimento das regiões metropolitanas e outras com serviços integrados, legalmente 

instituídas, devem caber aos estados, em conjunto com os municípios envolvidos, diante da 

predominância do interesse comum. À União compete definir diretrizes gerais e deflagrar, em 

cooperação com os outros níveis de governo, a implementação de programas de melhoria das 

condições de saneamento e habitação. 

No final da década de 60, a situação do abastecimento de água no Brasil era indefinida e 

pré-caótica, provocando por conseqüência a falência do respectivo esgotamento sanitário.  

No ano de 1970 sob a égide do Banco Nacional da Habitação (BNH) foi lançado com 

grande alarde o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA). O plano exigia entre outros 

parâmetros a criação de uma sólida concessionária estadual de saneamento, pois somente dessa 

forma poder-se-ia habilitar aos maciços financiamentos externos de Organização Financeiros 

como BIRD e BNDES (ARRETCHE, 2006).  

Dentro da estrutura funcional do PLANASA as companhias estaduais de saneamento 

tinham a função de elaborar e contratar os projetos de maior necessidade e viabilidade técnica, 

visando a superação dos graves problemas existentes principalmente na área de abastecimento de 

água, que por esse motivo era um dos focos principais do Plano, cuja meta primordial era 

abastecer 80% (oitenta por cento), das sede Municipais do Brasil até 1980 – a denominada 

DÉCADA DA ÁGUA.  

Ainda, relacionadas à Estrutura do PLANASA, apareciam os Órgãos Federais: BNH, já 

citado, e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).  

Ao BNH cabia a Análise, Aprovação e Gestão de todo e qualquer Projeto de Saneamento 

dos concessionários agregado ao PLANASA, cabendo à SUDENE na qualidade de Órgão 

Técnico proceder à fiscalização desses projetos, principalmente as Obras de Engenharia 

correspondente (ARRETCHE, 2006). 

Essa fórmula funcionou ate meados dos anos 90. Houve significativa melhoria nos níveis 

de atendimento e muitas obras estruturantes. No entanto, no final dos anos 90 as concessionárias 

estaduais estavam estagnadas, em sua grande maioria com dívidas infindáveis e sem capacidade 

de investimento.  

A prestação dos serviços de água e esgotos ainda permanece sob responsabilidade de 

agentes vinculados ao setor público. Os dados do PNAD (1996) mostram que as 27 companhias 

estaduais atendem a 22,4 milhões de domicílios (75% dos domicílios urbanos do país) em mais 
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de 3.600 municípios (65% do total) e, a rigor, têm exercido o papel do Estado (poder público) na 

definição de política e no planejamento das ações públicas relativas aos serviços de água e 

esgotos. O restante da população é abastecido por serviços municipais, sendo discreta a 

participação privada. 

O exercício das funções essencialmente públicas apresenta deficiências importantes, 

decorrentes de: legislação e regulamentos insuficientes; contratos de concessão sem as 

disposições indispensáveis à prestação adequada dos serviços; inexistência das estruturas 

próprias para formular e executar política, compensar iniqüidade e para o exercício das funções 

de regulação e controle. Dessa forma as empresas públicas de saneamento se acostumaram a auto 

regulação e são céticas em relação à atuação das agências reguladoras em sua grande maioria. 

 

5.2 - O cenário atual na política nacional de saneamento 

 
Nos últimos tempos, o setor de saneamento passa por significativas transformações. A 

começar pela própria regulação, que provocou discussões importantes e alertou o país para a 

importância da universalização e da qualidade na prestação dos serviços de água e esgoto.  

Como se sabe a água é uma questão de saúde pública e sua universalização fundamental 

em qualquer sociedade organizada. Dessa forma o saneamento básico tornou-se matéria 

obrigatória em todas as esferas da sociedade. 

A falta de um Marco Regulatório Federal para o setor de saneamento desestimula a 

regulação no setor. A base da regulação é a legislação. Sem ela os instrumentos fundamentais 

para a atividade perdem a conotação prioritária e estimula arranjos em leis estaduais.  

Assim sendo a questão da titularidade, discutida anteriormente (item 3.1) se configura no 

entrave maior para o setor. Alguns governos estaduais como a Bahia e o Rio de Janeiro criaram 

leis estaduais que atribuem aos estados a competência para decidir sobre a prestação dos serviços 

de água e saneamento básico em regiões metropolitanas e outras áreas onde um mesmo sistema 

atenda a dois ou mais municípios. Estas ações foram questionadas sendo abertas ações diretas de 

inconstitucionalidade (Adins) ainda em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os 

ministros que já votaram entendem que os municípios são autônomos para gerir seus sistemas de 

água e esgoto. 

Um Projeto de Lei que vinha sendo discutido a anos no Congresso foi finalmente aprovada 

em primeira instância no Senado, em 12 de julho do corrente ano. Este PL é na verdade uma 

reformulação e revisão com melhorias em vários outros projetos anteriores. Foi elaborado por 

uma Comissão Mista no Congresso Federal que sistematizou estes projetos em tramitação nas 
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duas casas legislativas federais e criou um só aprovado pelo Senado e que agora tramita na 

Câmara Federal. 

A importância da regulação nesta lei, quando sancionada é inconteste. Esta se configura 

num Marco Regulatório importante para o país, explicitando de forma clara os deveres e direitos 

dos investidores. Dessa forma fica mais fácil captar investimentos e a regulação entra como uma 

importante aliada neste processo, regulamentando, controlando e fiscalizando o setor de forma 

autônoma e garantindo um serviço de qualidade com preços módicos para o usuário. 

 
6 - METODOLOGIA  

 
O presente trabalho foi elaborado com base na vivência do autor nos cinco anos na função 

de Coordenador de Regulação, especificamente na área de Saneamento junto a ARSAL – 

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas.  

Grande parte das informações contidas no texto foram coletadas através de bibliografia 

específica na área de regulação, apesar da literatura disponível não ser muito vasta. A regulação 

é um tema de legislação que usa leis e normas vigentes como aliada. Dessa forma é inexorável o 

saber destas em todas as esferas: federal, estadual e municipal. A coleta de informações 

específicas de legislação foi feita através de sites na internet e de trabalhos já realizados nesta 

área. 

Por ser um estudo de caso, a grande dificuldade encontrada foi transcrever a experiência 

inerente à ARSAL, já que não possui bibliografia específica. Isto que compõe a importância 

deste trabalho, uma vez que se constitui num registro detalhado das dificuldades e êxitos na 

regulação do setor de saneamento no Estado de Alagoas. 

 
7 - ESTUDO DE CASO: REGULAÇÃO DE SANEAMENTO EM ALAGOAS 

 
7.1 - A agência reguladora – Arsal 

 
A Agência Reguladora de Serviços públicos de Estado de Alagoas (ARSAL) foi criada em 

20 de setembro de 2001, através da Lei de nº 6267/01 e regulamentada pelo Decreto de nº 520, 

de 22 de janeiro de 2002. 

É uma Autarquia em regime especial, com independência financeira e foi instituída como 

parte do processo de descentralização das agências nacionais do Governo Federal e do processo 

de modernização do Governo Estadual. A ARSAL tem como principal missão institucional ser 

um instrumento em favor dos direitos e interesses dos consumidores, fiscalizando as 

concessionárias e garantindo a qualidade dos serviços públicos prestados. 
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A agência atua nas áreas de Energia Elétrica, Gás Natural, Transportes Intermunicipais e 

Saneamento. É um instrumento a favor dos direitos e deveres do consumidor e deve zelar pelo 

equilíbrio econômico financeiro das empresas se configurando como um importante órgão de 

controle social. 

Suas principais metas são: promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos 

serviços públicos; proteger o usuário contra abusos e fornecer subsídios aos processos de 

reajustes, revisão e definição de tarifas para os serviços públicos permissionados ou delegados. 

A agência tem como estrutura (vide figura 1) uma diretoria colegiada composta por um 

diretor geral e dois diretores executivos, com mandatos de três anos, renováveis por um segundo 

mandato e não coincidentes, previsto na lei de criação o que diminui impactos de ingerências 

políticas. O corpo técnico é composto de 5 (cinco) coordenações de regulação, uma em cada área 

regulada (Transportes,Gás, Energia e Saneamento) e uma de tarifas que  atende as demais. Existe 

também uma Gerência Administrativa financeira e uma Ouvidoria. É através da Ouvidoria que 

os consumidores têm a oportunidade de manifestar de forma democrática suas opiniões sobre a 

qualidade dos serviços prestados pelas diversas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos do Estado de Alagoas. Ela pode ser utilizada pela população para reclamar, denunciar, 

sugerir, elogiar, criticar, consultar ou ser informada sobre quaisquer das atividades reguladas e 

fiscalizadas pela Agência desde que o usuário/consumidor/cidadão não tenha a sua solicitação 

atendida, num primeiro momento pelas permissionárias e/ou concessionárias. Atualmente, as 

atividades da Agência se concentram nos setores de energia elétrica (CEAL), transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros (convencional e complementar), gás canalizado e 

saneamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01: Estrutura Organizacional da ARSAL. 
7.2 - A concessionária: Casal 

 
A CASAL – Companhia de Saneamento de Alagoas é uma empresa de economia mista 

com capital do Estado e  privado. É integrante da Administração Indireta do Estado de Alagoas, 

vinculada à Secretaria de Infra Estrutura, sendo regida pela lei das S/As e foi constituída pelas 
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leis 2491 de dezembro de 1962 e 2557 de junho de 1963. Quando criada atuava exclusivamente 

no interior do Estado, passando a atuar também na capital após a incorporação do SAEM 

(Serviço de Água e Esgoto de Maceió) em 1970 pelo advento da criação do PLANASA. 

Até 1962 o saneamento básico era de competência de diversos órgãos como o SAEM, 

DAE (Departamento de Água e Esgoto), DNOCS (Departamento de Obras Contra a Seca) e 

FSESP (Fundação Serviço Especial de Saúde Pública). A CASAL encampou estes órgãos e criou 

um único sob sua égide (CASAL, 2004). 

A companhia atua nas áreas de abastecimento de água (captação, adução, tratamento, 

reservação e distribuição), coleta e tratamento de esgotos sanitários além de planejamento e 

controle da poluição hídrica. Atende a 77 (setenta e sete) dos 102 (cento e dois) municípios 

alagoanos, incluindo a capital. Cerca de 1.433.310 pessoas habitam na área de atendimento da 

companhia, o que corresponde a 76% da população urbana do estado. O maior percentual de 

municípios conveniados com a empresa encontra-se no semi-árido alagoano aonde as 

características geofísicas e ambientais determinam à existência de uma única fonte permanente e 

confiável de água: o rio São Francisco. Em Maceió 65% do abastecimento é superficial através 

de captações nos riachos Catolé e Aviação e do sistema Pratagy. Os outros 35% são de poços 

subterrâneos com cerca de 160 (cento e sessenta) deles em operação (RTO CASAL, 2006). 

Possui 1261 (um mil duzentos e sessenta e um) funcionários em seu quadro próprio e um 

total de 385.334 contas ativas de água e 27.506 de esgoto. Tem um índice de perda física de 52% 

e uma inadimplência ainda alta na casa dos 20%. 

Em suma é uma empresa grande para o nível do estado, que envolve um faturamento alto 

(R$ 115 milhões em 2005) e que tem problemas graves, necessitando de uma reengenharia e um 

planejamento eficiente e eficaz com o intuito de reerguê-la, para que possa prestar o serviço da 

melhor forma possível a seus usuários. 

 
7.3 Concessões dos municípios a Casal 

 
Como é sabido a Constituição Federal, em seu artigo 30, versa sobre a competência dos 

serviços de interesse local, entre eles o saneamento. Na prática o município é o poder concedente 

e caso não tenha interesse ou condições financeiras de arcar com os processo de captação, 

tratamento e distribuição do precioso líquido precisa delegar essa tarefa a uma empresa que o 

faça. Para tal é necessário o firmamento de um instrumento jurídico que explicite todas as formas 

de prestação do serviço. O meio mais usado para tal fundamentação jurídica são os contratos de 

concessão.  

Como explicado anteriormente no item 3.3, a delegação por contrato de concessão 

pressupõe a exploração do “negócio” pelo particular, e desta forma, não se trata mais de um 
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contrato administrativo comum, onde o preço é ajustado entre as partes em função do escopo dos 

serviços a serem prestados. Assim sendo, um contrato de concessão para um operador público 

difere dos contratos típicos de prestação de serviços, ou de obra, uma vez que neste há de se 

pressupor, dentre outros elementos, a existência de risco em função da não realização da 

demanda esperada, enquanto o risco comercial, decorrente apenas da boa operação do serviço -

não implica, necessariamente, no aumento ou diminuição da demanda contratada. 

A CASAL só possui contrato de concessão ainda vigente em nove municípios do estado 

dos setenta e sete atendidos. Cinqüenta estão vencidos e dezoito estão com situação irregular, 

sem concessão, a empresa assumia o serviço sem garantia alguma por parte do poder concedente. 

A preocupação é pertinente uma vez que a falta deste instrumento não amarra as relações entre 

poder concedente e explorador do serviço e não obriga a empresa a ser regulamentada.  

O princípio da regulação parte destes instrumentos jurídicos. Sem eles a agência 

reguladora pouco ou nada pode fazer pelo usuário que está na cadeia final do processo. Em 

Maceió o contrato foi negociado junto com o corpo técnico da ARSAL e foi aprovado pela lei 

municipal nº. 5412/04, sancionada em dezembro de 2004 e será vigente até o ano de 2034.  

Tendo em vista a situação dos contratos urge a necessidade de se renegocia-los a fim de 

garantir um arcabouço legal forte e que não gere problemas judiciais adiante e que garanta o 

exercício de uma regulação autônoma por parte das agências de regulação. 

 
7.4 - A receita deficitária da Casal 

 
A CASAL, como a grande maioria das concessionárias estaduais de água e esgoto 

encontra-se em uma situação delicada. Com um passivo muito alto e uma série de dificuldades 

nas áreas operacional e comercial principalmente devido à falta de injeção de recursos, a 

companhia carece de financiamentos federais ou de organismos externos. Estes, inclusive, 

tornam condição sine qua non a empresa ser regulada por uma agência autônoma para liberação 

de qualquer tipo de verba. 

Em virtude das características da regulação no Brasil, algo novo e desconhecido até então, 

as concessionárias que sempre foram auto-reguláveis, não apresentam em seu corpo técnico um 

maior interesse pelo assunto em sua grande maioria. 

 
Dessa forma pode-se salientar que o trabalho de base, articulatório se faz de absoluta 

necessidade, ainda levando-se em conta as constantes mudanças nos cargos decisórios da 

CASAL, ao nível de diretorias e presidência. 
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Tabela 01 - Dados da CASAL - ano 2006  

LIGAÇÕES ATIVAS ÁGUA MACEIO 153.473 
  ALAGOAS 385.334 
LIGAÇÕES ATIVAS DE ESGOTO MACEIO 25.905 
  ALAGOAS 27.506 
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA URBANO MACEIO 82% 
  ALAGOAS 76% 
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO MACEIO 29% 
  ALAGOAS 15% 
RECEITA OPERACIONAL TOTAL MACEIO R$ 66.982.762,69 
  ALAGOAS R$ 114.538.729,17 
DESPESAS TOTAIS COM SERVIÇOS MACEIO R$ 43.087.992,69 
  TOTAL R$ 94.065.497,22 
ÍNDICE DE PERDAS DE FATURAMENTO TOTAL   52,00% 
ÍNDICE DE PERDAS DE FATURAMENTO 
OPERACIONAL  

58,00% 

TARIFA MÉDIA PRATICADA   R$ 1,61 
POPULAÇÃO ATENDIDA        1.430.000 hab 
VOLUME PRODUZIDO DE ÁGUA     9.378.000 m³/dia 
Fonte: Casal (2006) 
 

7.5 - Histórico da Arsal na área de saneamento 

 
Quando foi criada em 2001 através da lei 6267, a ARSAL - Agência Reguladora dos 

Serviços Públicos do Estado de Alagoas, recebeu como uma de suas atribuições à regulação dos 

serviços de água e esgotos. 

Desde então, regulamentada pelo Decreto 520/02 de 22 de janeiro de 2002 o Setor de 

Saneamento vem atuando na tentativa de programar a regulação efetiva da área. Logo que a 

ARSAL assumiu o compromisso de regular o setor, a primeira ação do seu corpo técnico foi de 

estudar sobre o assunto tão novo que se descortinava no horizonte. O primeiro problema 

percebido foi à falta de regulamentação e de leis federais claras que versassem sobre saneamento 

em detrimento a farta documentação do setor elétrico que muitas vezes serviu de base para 

entender algum artífice regulatórios. 

Em meio a grande dificuldade em encontrar bibliografia específica surge o PMSS, 

Programa de Modernização do Setor de Saneamento, que possuía um material bem elaborado 

sobre índices e indicadores de saneamento no Brasil. A partir de um contato, inicia-se uma 

negociação para o firmamento de um Acordo de Cooperação Técnica entre a ARSAL e o PMSS. 

Em junho de 2002 foi então assinado o acordo entre a SEDU-PR (Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades), ao qual o PMSS é vinculado, e o Estado 

de Alagoas, prevendo a assistência técnica do PMSS à ARSAL. 
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Com o aval do Programa,os técnicos da ARSAL participaram de vários cursos de 

capacitação, seminários, workshops e apresentações por vários estados brasileiros. Sendo a 

Regulação um tema novo até então os cursos e publicações a respeito da mesma eram muito 

escassos e abordavam temas altamente específicos como regulação econômica e tarifas. 

Iniciou-se assim uma série de reuniões de trabalho entre as partes envolvidas no processo e 

em uma reunião em março de 2003 entre ARSAL, PMSS e CASAL ficaram definidas algumas 

estratégias a serem implementadas no estado visando à regulação do setor. 

Havia entendimento inicial junto a CASAL para regulação. Houve uma qualificação da 

equipe técnica em saneamento, e elaboramos uma proposta de minuta de modelo de Contrato de 

Concessão e de uma Lei Municipal autorizativa. Ficou acordado começar pelos municípios de 

Maceió e Arapiraca.       

 
Com base nessa estratégia foram desenvolvidos dois planos de atuação. 
 

1. Plano “A” – convênio de delegação da atividade regulatória com municípios, mediante lei 
autorizativa e contrato de concessão, que seria o modelo ideal. 
♦ Prioridade – aproveitar a oportunidade de uma negociação de contrato entre o Município 

e ARSAL. 
♦ Unidade demonstrativa – Santa Luzia do Norte, que estava renovando o contrato de 

concessão no momento. 
 

2. Plano “B” – decreto estadual que delega regulação da CASAL à ARSAL e leva à um 
convênio entre ARSAL e CASAL. 
♦ Alternativamente, poder-se-ia utilizar um contrato de gestão entre CASAL e Estado, em 

que seria prevista a ação regulatória da ARSAL. 
♦ Minuta de regulação dos serviços através de Marco Regulatório inicial aprovado por 

decreto governamental 
♦ Regulamento Geral dos Serviços de Saneamento do Estado, elaborado pela ARSAL e 

aprovado junto com os outros órgãos que atuem com o setor. 
 
O PMSS se comprometeu a fornecer assessoria na elaboração dos documentos legais 

para a regulação e também dos instrumentos técnicos para regulação econômica e qualidade dos 
serviços. Ainda no ano de 2003 o corpo técnico da ARSAL participou de mais algumas 
capacitações e foi consolidada a legislação do setor. Foi elaborada uma série de minutas com 
base no plano “B”, abaixo citadas: 

 
• MARCO REGULATÓRIO DO SETOR DE SANEAMENTO DO ESTADO DE 

ALAGOAS; 
• REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DO ESTADO DE 

ALAGOAS 
• CONTRATO DE CONCESSÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ 

E A CASAL; 
• DECRETO ESTADUAL QUE APROVA O REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS; 
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• PROJETO DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
OUTORGAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

 
Com as minutas prontas iniciou-se uma série de articulações junto à CASAL (Companhia 

de Saneamento do Estado de Alagoas), a Prefeitura Municipal de Maceió e os Procuradores 

Estadual e Municipal com o objetivo de obter a aprovação das referidas minutas. 

Foi então aberto um amplo espaço junto aos atores do processo, com o objetivo de tornar 

tudo o mais claro e transparente possível. Em 11 de setembro de 2003 foi organizado um amplo 

seminário com o objetivo de discutir as minutas da legislação com a Prefeitura Municipal de 

Maceió e a CASAL. O Seminário contou com a presença do diretor de saneamento da AGR 

(Agência Goiana de Regulação). Este ministrou palestra sobre o Marco Regulatório de seu 

estado, financiado na integra pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). 

Infelizmente as negociações não andaram a contento. 

Como a maioria dos municípios do Brasil não possui contratos de concessão com as 

concessionárias de saneamento, os do Estado de Alagoas não fogem à regra e em virtude disso 

não pode-se celebrar convênios com os mesmos no sentido de regular o setor. Dos 82 (oitenta e 

dois) municípios atendidos na época pela CASAL, hoje são 77 (setenta e sete), todos estavam 

com contrato vencido ou nunca o tiveram. Assim sendo buscou-se articulações com a Câmara de 

Vereadores de Maceió, objetivando aprovar a minuta do Contrato de Concessão elaborado pela 

Coordenação da ARSAL, juntamente com o corpo técnico da CASAL. 

Após passar por todas as instâncias, o Contrato foi aprovado em plenário em dezembro de 

2004, porém com o advento de um novo prefeito e de novos edis, o mesmo foi contestado na 

Justiça pela nova administração, o que inviabilizou as ações junto à Concessionária. 

Ainda durante o ano de 2004, foram realizadas uma série de visitas técnicas a outros 

Estados já atuantes no setor, a citar Ceará (ARCE) e Pernambuco (ARPE), e definido como 

estratégia a fiscalização da qualidade da água como o primeiro indicador de gestão da 

Concessionária a ser regulada após assinatura do convênio entre a ARSAL e a CASAL (Plano 

C). Este, amplamente discutido com a CASAL, porém inviabilizado ante a contestação jurídica 

do Contrato de Concessão com o Município de Maceió. 

Foi tentado, a priori, usar a estratégia dos contratos de concessão. Resolveu-se adotar como 

saída e como marco regulatório propriamente dito o firmamento de contratos de concessão entre 

os municípios e a CASAL, com o intermédio da referida agência, que por sua vez estaria 

conveniada aos municípios partícipes através de um instrumento jurídico com o objetivo de 

mediar e incentivar a renovação dessas Concessões no estado de Alagoas. 
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Segundo a lei vigente, os municípios são donos da Concessão e responsáveis pela definição 

das diretrizes políticas do setor de água e esgoto em seu território. Assim sendo cabe ao 

município o poder de delegar a operação dos sistemas a uma companhia através de Contrato de 

Concessão, no caso a CASAL. Tendo em vista que os contratos são de longa duração, é dever do 

município elaborar esse instrumento de jurídico de forma sólida e moderna que atenda aos 

interesses da comunidade local sobretudo no que se refere a qualidade e a universalização do 

serviço. 

Portanto, no Contrato de Concessão deverão constar cláusulas claras no que tange 

sobretudo a qualidade, universalização, vazão e proteção ao meio ambiente e a saúde pública. O 

objetivo principal seria adequar à sistemática do controle de qualidade do serviço de saneamento 

no estado de Alagoas através de um Contrato Padrão entre os municípios e a CASAL com o 

intuito de fazer com que os usuários dos serviços públicos e a sociedade como um todo ganhem 

com a prestação de um serviço universalizado e com mais qualidade. Este contrato 

proporcionaria aos municípios o exercício do poder concedente, à concessionária a solidez 

jurídica e a fixação de metas e regras claras, e aos usuários um serviço universalizado e de maior 

qualidade. 

Porém essa estratégia não se mostrou eficiente na medida em que torna homérica a função 

de articular junto com cada município e a concessionária. A AGERGS (Agência Reguladora do 

Rio Grande do Sul) ainda hoje tenta programar este sistema, desde 1999, mas não consegue 

devido aos problemas de cunho político, onde os prefeitos se interessam em manter no poder 

deles os investimentos em saneamento, fazendo manobras políticas em busca de votos. 

Resolveu-se então, por tentar fiscalizar tão somente, de início, a qualidade da água, 

estratégia seguida pela ARPE de Pernambuco e AGR de Goiás. Com base no convênio entre a 

CASAL e a ARSAL buscou-se articular junto a concessionária a assinatura deste que delegaria a 

Agência o poder de fiscalizar a qualidade da prestação do serviço de água e esgoto em suas áreas 

operacional, comercial e financeira. 

O grande problema da CASAL é seu passivo, suas dívidas que já resultam num montante 

superior a seiscentos milhões de reais. A empresa é deficitária e fecha seu balanço anual com 

uma média de dez milhões de reais de prejuízo. A ARSAL prevê em lei, com a assinatura do 

convênio, uma taxa de regulação de 0,5% em cima do faturamento mensal, coisa que a diretoria 

da companhia encara como mais uma despesa mensal numa empresa já combalida em dívidas. 

Outro problema é a cultura auto regulatória que não só a CASAL, mas todas as companhias de 

águas do país tiveram ao longo de sua formação. É difícil imbuir seus dirigentes que na maioria 

trabalham na companhia a décadas que um outro órgão, a partir de então, vai fiscalizá-la e 

regulá-la. Além disso, um outro problema adicional são as constantes mudanças no corpo diretor 
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da companhia que obriga fazer trabalho de base a cada mudança. Ciente desses problemas 

tentou-se articular junto a CASAL a assinatura do referido convênio procurando sempre fazer 

entender que a real função da regulação é assegurar o controle ou monitoramento do 

funcionamento de serviços públicos considerados essenciais ou básicos para a vida econômica e 

social do país e que requerem algum tipo de intervenção pública na relação entre o produtor e o 

consumidor. 

Tradicionalmente, esse controle era feito pela administração direta, através de secretarias, 

ministério entre outros. Hoje, com a evolução e modernização dos tempos, esse controle é 

descentralizado e se concretiza por meio de Agências Reguladoras autônomas, na forma de 

autarquias especiais, entes da administração indireta como a ARSAL. 

Regular os serviços de água e esgoto significa a garantia de que estes sejam prestados em 

condições adequadas, ou seja, atendendo aos princípios básicos de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generosidade e modicidade. Além disso, faz-se necessário que 

sua execução esteja comprometida com a proteção e respeito ao meio ambiente e a saúde 

pública, uma vez que esses serviços estão inseridos no contexto do saneamento ambiental, o qual 

tem como objetivo maior à promoção da qualidade de vida da população, sendo um gênero 

indispensável à sobrevivência (ARAGÃO, 2002). 

A delegação da regulação e fiscalização do setor de saneamento à ARSAL, é um 

comprometimento de ambas as partes, sendo importante tanto para o município concedente 

quanto para a concessionária. A Agência reguladora surge neste ínterim para intermediar essa 

interação e ajudar a permitir o equilíbrio econômico financeiro da companhia sem, no entanto 

deixar o usuário ser prejudicado, zelando pela modicidade tarifária. Desta forma o município 

poderá cobrar mais eficácia à concessionária e por sua vez a concessionária focará suas 

atividades na produção e distribuição da água e no destino final dos esgotos, deixando de 

comprometer pessoal com a área de fiscalização e podendo ao mesmo tempo se resguardar 

juridicamente quanto à concessão cedida pelo município concedente. 

Essa visão ideal é utópica a principio, uma vez que a atividade regulatória também tem 

suas dificuldades, porém urge a implementação da mesma visando uma melhor gestão das 

companhias de saneamento no país que em sua maioria encontram-se com problemas de caixa.  

Hoje, após quatro anos de início das atividades e muitos estudos sobre o setor pode-se 

dizer que a regulação dos serviços de saneamento no Estado de Alagoas, encontra-se numa fase 

intermediária do processo. Foi elaborado toda a parte relativa à legislação pertinente, faltando tão 

somente à aprovação pelos órgãos competentes do Estado. Este precisa acordar também ao fato 

que qualquer investimento externo a ser feito hoje em dia junto aos organismos internacionais, é 
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exigida como condição sine qua non a regulação da companhia por um ente independente de seu 

quadro. 

Dessa forma sendo uma autarquia Estadual sob regime especial, a ARSAL é dotada de 

autonomia orçamentária, financeira, funcional e administrativa com sede e foro na capital e 

prazo de duração indeterminado, tendo sido instituída pela Lei 6267, de 20 de setembro de 2001. 

Cumpre a ARSAL promover e zelar pela eficiência econômica e técnica do setor delegado a sua 

competência, de forma a garantir a universalização e qualidade da prestação do serviço, bem 

como a saúde financeira da empresa que explora a concessão. 

Em virtude de tudo o que foi apresentado pode-se concluir que a ARSAL está apta a iniciar 

os trabalhos de regulação no setor de saneamento através da assinatura do convênio entre a 

ARSAL e a CASAL que precisa atentar-se ao fato de ter a regulação como parceira de seu 

desenvolvimento, e não uma ameaça a sua reestruturação. 

 
7.6 - A falta de tradição do agente regulador e o ambiente institucional entre poder 
concedente, concessionárias e o usuário do sistema 

 

Por ser uma temática extremamente nova no Brasil a regulação não é uma matéria 

tradicional no dia a dia das empresas, sejam elas de qualquer área de atuação. 

O grande entrave da regulação no setor de saneamento continua sendo a falta de leis 

objetivas na esfera federal de poder que possibilitem expor de forma clara às regras do jogo: um 

Marco Regulatório compatível com a grandeza de oportunidades que se descortinam 

continuamente em nosso país. 

Porém outro problema aparece com freqüência e está deveras latente na CASAL: a cultura 

da auto regulação. Quem em sã consciência deixaria uma empresa de fora, no caso uma Agência 

Reguladora, conhecer todo seu sistema, suas falhas, seus segredos, seus acertos e além do mais 

pagar uma taxa por isso? É esse tema que desperta a discussão sempre que a palavra regular vem 

na mente dos diretores das empresas de saneamento. Estas em sua maioria são estatais, de 

economia mista que se auto regulam há décadas. Elas próprias fiscalizam-se, criam normas e 

regulamentos de como devem atender o usuário, fixam prazos e tudo no que concerne a 

administração da empresa. 

O ente regulador surge como um vilão, que alem de ditar regras criadas não mais pela 

companhia ainda vai ser pago para isso. É dever do regulador articular junto as companhias e 

faze-los ver a quão importante é a parceria entre a companhia e a agência reguladora e que esta 

pode ser fundamental na requalificação da empresa, uma vez que aponta práticas erradas ao 

passo que propõe soluções plausíveis , sempre observado o equilíbrio econômico financeiro das 

mesmas. 
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As agências por sua vez precisam ser conhecidas e tornarem-se visíveis a sociedade. É uma 

tarefa árdua. Em 2002 a Agência Reguladora de água da Inglaterra (OFWAT) encomendou uma 

pesquisa onde mesmo a regulação existindo a um século apenas 8% dos ingleses a conheciam 

enquanto Agência Reguladora. Isto num país com índice de analfabetismo zero, com meios de 

comunicação fortes e acessíveis a todos e um grau de consciência dos direitos do cidadão 

ímpares. 

A regulação é uma das ferramentas mais eficazes de controle social no setor de 

saneamento. O usuário do sistema precisa saber que tem uma instância independente olhando por 

ela quando as portas da companhia prestadora do serviço se fecham. O consumidor, quando 

constata uma irregularidade deve em primeiro lugar reclamar a concessionária, seja ela pública 

ou privada. Caso não seja atendido em sua reinvidicação, ele formaliza seu descontentamento 

junto a uma agência reguladora, que para isso precisa se fazer conhecido. A agência por sua vez, 

analisa os fatos e documentos do usuário e dá um parecer que entenda ser correto, independente 

do mesmo ter ou não razão. Caso a empresa realmente esteja errada será notificada a prestar 

esclarecimentos e a agência passa a acompanhar o caso até um desfecho satisfatório para quem 

tem razão, mantendo ambas as partes informadas dos trâmites de todo o processo. 

O ambiente institucional entre poder concedente, concessionária e usuário precisa estar em 

sintonia, mas nem sempre isso acontece. O poder concedente, as Prefeituras Municipais, delega a 

atividade a uma concessionária que por sua vez presta um serviço ao usuário. As incongruências 

começam na ponta superior do sistema onde muitas Prefeituras assumem o sistema dentro do seu 

território geralmente quando a concessionária presta um mau serviço. As relações entre 

concessionária e usuários também não são das melhores. Se auto regulando e fazendo o que 

entende ser certo as empresas em geral muitas vezes prestam serviços sem muita qualidade aos 

usuários que algumas vezes reclamam e não são atendidos prontamente. 

Em todas estas relações anteriormente descritas a agência reguladora surge como um meio 

de articulação entre as partes. É dever do regulador equacionar estes problemas institucionais e 

dirimir da melhor forma possível problemas por eles causados. Tudo isto sem descuidar do meio 

ambiente do poder concedente, que delega a exploração às concessionárias; do zelo pelo 

equilíbrio econômico financeiro das empresas delegadas que precisam estar bem geridas e com 

saúde financeira para realizar investimentos em melhorias e finalmente do usuário que necessita 

de um bom serviço, universalizado e com tarifas módicas. É uma tarefa hercúlea que deve ser 

realizada em comum acordo entre as partes para que tudo flua da melhor forma possível e sem 

grandes rusgas entre os atores envolvidos neste árduo processo.                                                                                                                                                                                 
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CONCLUSÕES  

 
Em virtude de tudo que foi apresentado, pode-se concluir que o processo de Regulação no 

Setor de Saneamento do Estado de Alagoas encontra-se numa fase intermediária, sendo 

articulado e esperando aprovação das instâncias legislativas e executivas. 

Não se furtando de sempre articular junto aos agentes do processo a melhor forma de agir e 

de poder efetivamente regular o setor de saneamento no estado. Porém muitas vezes depende-se 

de uma legislação mais clara e de definições na esfera federal, o que torna as ações sem respaldo 

jurídico e, portanto comprometidas de serem implementadas. 

Outra grande dificuldade é a cultura auto regulatória da CASAL que desde a década de 60 

quando foi criada regula-se a si mesma com base em normas e regulamentos criados pela 

empresa. É difícil convencer a diretoria de uma empresa em situação financeira delicada que ela 

terá mais uma despesa com um produto que ela não enxerga suas potencialidades. A CASAL não 

vê a ARSAL como possível parceira, mas quase como uma inimiga que está prestes a atacar 

ainda mais a já combalida empresa. Porém as discussões continuam e já existe técnicos com uma 

cultura regulatória bastante eficiente que realmente vislumbram o quão importante uma agência 

reguladora seria no processo de reconstrução da empresa. 

No mais a ARSAL sempre discute o processo com outras agências e participa dos 

processos decisórios junto às câmaras técnicas da ABAR e outros fóruns com o intuito sempre de 

trazer ao estado de Alagoas uma regulação efetiva e de qualidade.   

Tendo em vista o que foi apresentado concluí-se que a ajuda do Governo do Estado e da 

Prefeitura Municipal de Maceió neste momento de decisões da ARSAL é de suma importância, 

levando-se em conta que uma transformação social significativa está em curso, direcionando 

gestores públicos e usuários em geral ao pensamento em dimensões extra-econômicas no acesso 

e no uso da água. A valorização de alguns dos direitos de cidadania, bem como critérios de 

sustentabilidade ambiental, consta de tais dimensões. 
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