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Novo Marco Legal
do Saneamento
A Lei 14.026, novo marco legal do saneamento, está em vigor. Com três 
pilares – indução à competição, regionalização e fortalecimento da regulação, 
ela traz as diretrizes que o mercado precisa para expandir os investimentos 
no setor. Mas ainda há lacunas a serem preenchidas para a lei ser efetiva.



> EDITORIAL

Profissionais e empresas que atuam no saneamento vivem hoje uma nova 
era, cercada de expectativas e grandes desafios.

Temos um novo Marco Legal do Saneamento aprovado pelo Congresso 
e sancionado em 15 de julho, exatamente dois anos e seis dias após a edição 
da primeira Medida Provisória que trazia a proposta de aplicar um “choque de 
competitividade” no setor, a MP 844.

Durante esses dois anos, o acirramento do debate político-econômico sobre 
o tema do saneamento acabou chegando até a sociedade como um todo. A po-
pulação teve acesso a informações sobre o enorme déficit no atendimento de 
água potável de qualidade e coleta e tratamento de esgoto com o qual o Brasil 
convive há décadas. Tivemos, como resposta, uma indignação popular contra 
essas condições precárias, que impactam o Sistema Único de Saúde (SUS), po-
tencializam a proliferação da pandemia do novo coronavírus e causam danos 
incalculáveis ao meio ambiente.

Temos, com o novo marco legal, uma janela de oportunidade para acelerar 
os investimentos que o país precisa para alcançar a universalização do sanea-
mento. Em termos econômicos, isso representa mais emprego e muitos outros 
desdobramentos positivos, em vários setores. 

A ABCON SINDCON, seus associados, equipe e colaboradores, dedicou gran-
des esforços para sensibilizar o Congresso e a sociedade sobre a importância 
de termos um marco legal que garantisse regulação sólida e abertura de mer-
cado para o saneamento avançar.

Agora, é o momento de termos uma regulamentação apropriada para que o 
modelo proposto pela lei 14.026/20 tenha êxito. 

Seguiremos com a missão de expandir e qualificar esse mercado que, certa-
mente, reservará grandes oportunidades profissionais a todos nos próximos anos.

Novo momento, 
grandes oportunidades

Percy Soares Neto
Diretor Executivo da ABCON SINDCON
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experiência interativa. 
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ta clicar sobre eles para abrir seus destinos. Muitos 
deles estão indicados também por um cursor de 
mouse, como podem ver no exemplo abaixo.
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Em todas as páginas, os ícones no rodapé podem ser 
usados para passar para as páginas seguintes, ante-
riores ou para voltar para o sumário da edição.
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Agora ficou muito mais fácil de chegar nos seus con-
teúdos preferidos! Aproveite a leitura! E compartilhe 
nas suas mídias sociais!
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Allonda chega para 
ser um forte player 
do mercado

Um mercado forte requer com-
petição. Aprovada a Lei 14.026/20, 
concessões de água e esgoto se pre-
param para uma nova era de inves-
timentos, com a presença de novos 
players que passam a contribuir com 
sua técnica e experiência para o avan-
ço do saneamento no Brasil.

Diante desse cenário, a Allon-
da Ambiental ingressou na ABCON  
SINDCON, cumprindo mais uma etapa 
de sua inserção no setor. “Antes mes-
mo das mudanças trazidas pelo novo 
marco regulatório, a Allonda já vinha se 
preparando e investindo fortemente 
para se transformar em um dos maio-
res players do mercado”, conta o CEO 
da empresa, Leo Cesar Melo.

que é ter no centro das decisões a 
sustentabilidade, inovando a maneira 
de sanear o Brasil”, afirma o CEO da 
Allonda. 

A Allonda é uma empresa brasileira 
de engenharia com foco em soluções 
sustentáveis, com 20 anos de história 
e mais de 500 projetos já executados. 
Conta com um time próprio de espe-
cialistas e mais de mil colaboradores 
pelo Brasil e pela América Latina. No 
saneamento, está especialmente de-
dicada à operação de estações de tra-
tamento de água e esgoto.

Segundo ele, a Allonda construiu 
uma agenda para esse importante 
desafio que o país tem pela frente: uni-
versalizar o saneamento. “Podemos 
garantir que a empresa está prepa-
rada para esse momento”, completa 
Leo, que representará a empresa na 
entidade, ao lado da diretora de sane-
amento, Sueli Oliveira.

“Nós acreditamos que a Allonda 
está pronta para esse desafio. Está na 
nossa experiência, de ter se consoli-
dado em um mercado muito compe-
titivo, com grande exigência técnica e 
com a necessidade enorme de inovar 
em nossas operações. Essencialmen-
te como operadores, vamos trazer 
o nosso maior valor a esse mercado, 

Empresa é a mais nova associada da ABCON

21 PARCERIAS 
Parceria com a ABIMAQ/SINDESAM e 
ISLE
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Desafios à vista

Regulação

Aprovado o novo marco legal, o saneamento tem agora 
como missão preencher as lacunas e assegurar os fatores-
chave para o sucesso do novo modelo

Foi dado o pontapé inicial na tão esperada re-
forma do saneamento. 

Com a aprovação da Lei 14.026/20, o novo 
marco legal do setor, espera-se que o Brasil fi-
nalmente consiga reunir condições de superar um 
cenário em que, segundo o SNIS, há ainda 16% da 
população brasileira sem abastecimento de água, 
um pouco mais da metade (52%) tem acesso ao 
serviço de coleta de esgoto e apenas 46% do es-
goto gerado é tratado.

Agora, é preciso ir além da aprovação e san-
ção do texto. Há uma série de desafios pela frente 
para fazer com que o marco legal possa de fato 
ser o instrumento desse tão aguardado avanço 
no setor.

Três pilares se destacam na Lei 14.026: a regu-
lação com diretrizes nacionais, o estímulo à com-
petição e a formação de blocos de municípios para 
garantir economia de escala.

Nas próximas pági-
nas, vamos aprofundar 
um pouco mais as de-
mandas desses requi-
sitos para entender 
por que a aprovação 
do novo marco legal é 
apenas o início de uma 
longa caminhada.

Em meados de setembro, a regula-
mentação da Lei pela União estava em 
curso, após a realização de consultas 
públicas, organizadas pelo Ministério 
do Desenvolvimento Regional (MDR).  

Neste tópico, todas as atenções 
estão voltadas para a Agência Nacio-
nal de Águas (ANA), agora Agência 
Nacional de Águas e Saneamento.

A ANA terá um enorme desafio 
para se consolidar em sua função de 
edição de Diretrizes Regulatórias. Se 
bem estruturada, ágil e efetiva, a ANA 
aumentará a estabilidade institucio-
nal, aspecto fundamental para atrair 
investimentos e proteger o cidadão 
consumidor de água. A competição 
incrementará a eficiência dos ope-
radores e a qualidade dos serviços 
prestados. As companhias estaduais 
sairão da zona de conforto e terão que 
se reinventar, revisar os modelos de 
negócios construídos para um merca-
do cativo e reservado. 

Em uma live organizada pelo jornal 
Valor Econômico no final de agosto, 
a diretora-presidente da ANA, Chris-
tianne Dias, disse que a agência já co-
meça a se preparar para suas novas 
atribuições, de acordo com um crono-
grama que prevê para outubro as pri-
meiras consultas públicas sobre os te-
mas que serão regulados pelo órgão. 
Ela alertou também para necessária 
capacitação das agências regionais 
para trabalhar com o novo modelo, 
afinal, serão elas que terão o papel de 
regular os serviços na “ponta”.

A ABCON contribuiu com o deba-
te sobre a regulação, encaminhando 
contribuições do segmento privado 
à consulta pública feita pelo MDR e 
agências regionais. A entidade tam-
bém apresentou à sociedade um es-
tudo sobre a regulação do saneamen-
to no país, realizado em parceria com a 
consultoria Pezco Economics e Portu-
gal Ribeiro Advogados.
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> CAPA

Divisão por blocos de municípios

Competição

Uma pesquisa realizada pela  
ABCON com base em números do 
SNIS (2018) mostrou que mais de mil 
municípios estão com delegação de 
água vencida ou sem delegação; cer-
ca de um quarto desse total também 
está com delegação de esgoto venci-
da ou sem delegação.

Os números revelam um dos 
maiores “nós” do saneamento que 
a Lei 14.026 busca “desatar”: a exis-
tência de municípios sem contratos 
de concessão, que  deveriam ser lici-
tados e, assim, proporcionariam a es-
sas cidades a chance de ter o serviço 
prestado sob regras claras, com me-

tas estabelecidas para expansão das 
redes e plano de investimento.

Agora, conforme definido no novo 
marco, precisa prevalecer a indução à 
competição, com abertura de editais 
para a renovação desses contratos, 
sob as condições previstas pela Lei.

No cenário proposto pelo novo 
marco legal, as empresas concessio-
nárias – sejam elas privadas ou pú-
blicas, pois estas permanecem como 
candidatas a vencerem as novas lici-
tações – devem comprovar ter ca-
pacidade econômico-financeira para 
assumirem os serviços e cumprirem 
as metas de universalização. 

Para o segmento privado, essa 
exigência não é novidade, afinal, ao 
participarem dos editais, as empresas 
precisam necessariamente compro-
var essa capacidade, a fim de se habi-
litarem aos processos licitatórios.

A competição incentiva a efici-
ência dos operadores e a qualidade 
dos serviços prestados. Companhias 
estaduais deixam a zona de confor-
to e terão que se reinventar, revisar 
os modelos de negócios construídos 
para um mercado que antes era cati-
vo e reservado. 

Ao longo do debate que culminou 
no novo marco, ficou clara a neces-
sidade de se garantir economia de 
escala aos operadores, a fim de que 
municípios com menor potencial eco-
nômico não ficassem eventualmente 
à margem da expansão da cobertura 
aguardada com as diretrizes da Lei. 
A solução foi estabelecer blocos de 
referência a prestação regionalizada 
dos serviços públicos, o que viabiliza 
os ganhos de escala e a inclusão de 
áreas menos rentáveis aos blocos de 
concessão. 

Para que esse arranjo funcione, é 
fundamental estabelecer normas de 
referência e mecanismos de incenti-
vo à regionalização. Nesse processo, 
a atuação incisiva do governo federal, 

por meio do Ministério do Desenvol-
vimento Regional, e também dos go-
vernos estaduais como indutores da 
formação de blocos de municípios é 
essencial.

Entender a dinâmica e as de-
mandas do novo marco é dever dos 
governos estaduais. O bom desem-
penho deles no apoio às cidades na 
estruturação dos blocos e no incenti-
vo para que os municípios se engajem 
nesse novo modelo será decisivo.

Aos prefeitos, eleitos ou reeleitos 
nas próximas eleições, caberá tam-
bém obrigações na condução des-
ses arranjos para a consolidação dos 
blocos (leia mais sobre o assunto na 
página 16). 

A ABCON defende como premis-
sa para a estruturação dos blocos a 
viabilidade operacional, econômica e 
financeira. Sem esse requisito, cai por 
terra o princípio de ganho de escala. 
É preciso afastar qualquer interesse 
político que venha interferir na racio-
nalidade dessa estruturação.  

Por fim, terá papel muito impor-
tante a Secretaria Nacional de Sane-
amento do Ministério do Desenvol-
vimento Regional. A implementação, 
o monitoramento e a avaliação pe-
riódica da Política de Saneamento, 
materializada pelo novo marco legal 
do setor, serão cruciais para ajustar 
caminhos ou mesmo corrigir rumos.

Depoimentos

“Teremos uma maior abertura para a 
participação da iniciativa privada, cuja 
prestação de serviços será muito importante 
para a tão almejada universalização dos 
serviços de água e esgoto. A expectativa é 
termos um ambiente regulatório muito mais 
adequado” 
Paulo Roberto de Oliveira, CEO da GSI Inima Brasil

“O novo marco legal traz pontos 
importantíssimos para a instalação de 
um ambiente de competição no setor, com 
segurança jurídica”
Carlos Henrique da Cruz Lima, presidente do Conselho de Administração do 
grupo Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A

“Nossa perspectiva é a de uma grande virada 
no setor, com estímulo à competição. O futuro 
não poderia ser mais promissor”
Talita Caliman, diretora executiva da área de regulação da Iguá

Created by Ramakrishna Venkatesan
from the Noun Project

Clique sobre o play para 
assistir a íntegra dos 
depoimentos no YouTube
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> CAPA

O Panorama 2020 da participação privada no saneamento já 
está disponível para download. Com informações atualizadas, 
o anuário da ABCON SINDCON compila indicadores da iniciativa 
privada no saneamento e será a referência para medir o avanço 
desse segmento nos próximos anos, quando se aguarda grande 
expansão de investimentos para que o Brasil alcance a universa-
lização dos serviços de água e esgoto até 2033.

Confira a seguir os principais números da publicação.

Os números do Panorama 2020 da 
Participação Privada no Saneamento 
trazem uma base de dados para conferir 
os avanços já conquistados e mensurar o 
crescimento do setor nos próximos anos, 
com a maior participação da iniciativa 
privada aguardada após a aprovação do 
novo marco legal.

> PANORAMA

“O novo marco traz oportunidades que 
exigirão muito dos operadores” 
Alexandre Lopes, CEO da Aviva Ambiental

“O ambiente de negócios ficou mais seguro, 
o que torna mais factível responder ao 
desafio de atender milhões de pessoas que 
não possuem coleta e tratamento de esgoto ou 
acesso à água tratada”
Radamés Casseb, CEO da Aegea

“O Brasil precisa sair urgentemente do mapa 
da falta de saneamento básico. O novo marco 
é uma lei moderna e atual, que chega para 
beneficiar todo o povo brasileiro”
Deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) 

ATENDIMENTO

O Brasil segue estagnado, com indi-
cadores muito críticos: pouco mais da 
metade da população é atendida por 
rede de esgoto. 88 milhões de brasi-
leiros sequer têm o esgoto coletado. 

Panoramada participação privada no saneamento
2020

TEMPO DE AVANÇAR

ACESSE A PUBLICAÇÃO AQUI!

Um mercado 
pronto para a 
“grande virada”

POPULAÇAO ATENDIDA COM:

TRATAMENTO 
DE ÁGUA

COLETA 
DE ESGOTO

TRATAMENTO 
DE ESGOTO

93% 58% 46%
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> PANORAMA

MERCADO

A participação dos operadores pri-
vados de saneamento no mercado 
brasileiro por municípios é de 5,2%. 
Apesar de minoritária, a iniciativa pri-
vada investe historicamente cerca de 
20% do total de recursos investidos 
no setor.  

UNIVERSALIZAÇÃO

Segundo estimativa da consultoria 
KPMG, é preciso um investimento de 
R$ 753 bilhões nos próximos 13 anos 
para que o Brasil consiga universalizar 
o saneamento no país. 

de investimentos 
comprometidos

TARIFA

Mesmo realizando um investimento 
por ligação de água e esgoto muito 
acima da média nacional, as empre-
sas privadas possuem tarifas abaixo 
das companhias estaduais e apenas 
8% superior à média nacional.

SAÚDE

A maior redução de internações mo-
tivadas por doenças hídricas nos últi-
mos dez anos ocorreu em municípios 
com concessões privadas de sanea-
mento (69% em dez anos).

EDUCAÇÃO

Na pré-escola da rede pública, a inter-
net está presente em 61% dos casos, 
enquanto apenas 36% das escolas 
estão ligadas à rede de esgoto.

NOVOS CONTRATOS

O número de PMIs cresceu com a 
perspectiva da entrada em vigor do 
novo marco, assim como as novas 
concessões à iniciativa privada. Em 
2019, foram 23 novos contratos, o 
melhor desempenho nos últimos cin-
co anos.

CONCESSÕES 
PRIVADAS 

Um quarto de século após iniciarem 
suas primeiras concessões, os ope-
radores privados de saneamento 
estão presentes em 291 municípios 
(40% deles são de pequeno porte). 

INVESTIMENTOS 
COMPROMETIDOS

Os operadores privados já possuem 
R$ 41 bilhões de investimentos com-
prometidos em serviços de água e 
esgoto espalhados por todo o país. 

INICIATIVA PRIVADA:

TARIFA MÉDIA PRATICADA (R$): EVOLUÇÃO DE CONTRATOS COM
A INICIATIVA PRIVADA::

MUNICÍPIOS COM PARTICIPAÇÃO DO SEGMENTOS
PRIVADO POR TAMANHO DA POPULAÇÃO:

DE INVESTIMENTOS
COMPROMETIDOS 

REDUÇÃO DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES
RELACIONADAS A FALTA DE SANEAMENTO ENTRE 2008 E 

2018::

ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO INFANTIL:

21%
DOS 

INVESTIMENTOS

5,2%
DOS 

MUNICÍPIOS

4,36 4,29 3,97

2,76

COMPANHIAS
ESTADUAIS

EMPRESAS
PRIVADAS

MÉDIA
NACIONAL

SERVIÇOS
MUNICIPAIS

69%

69% 69%

58%

60%

COMPANHIAS ESTADUAIS

EMPRESAS PRIVADAS

SERVIÇOS MUNICIPAIS

ACESSO À INTERNET ACESSO À REDE DE ESGOTO

R$ 753

10

R$ 41
bilhões

9
3

7

23

R$ 255

R$ 498
BILHÕES EM

INVESTIMENTOS
ATÉ 2033

2015 2016 2017 2018

17%
ACIMA DE
 200 MIL 

HABITANTES

23%
ENTRE 50 E

 200 MIL 
HABITANTES

40%
ATÉ 20 MIL 

HABITANTES

20%
ENTRE 20 E

 50 MIL 
HABITANTES

2019

BILHÕES DE
DEPRECIAÇÃO

BILHÕES NA
EXPANSÃO DA
REDE
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> INVESTIMENTOS

A “pegada verde” e o 
impacto sócio-econômico

Cenário positivo para 
o fim da escassez de 
recursos

Setembro de 2020 foi considera-
do o “pontapé inicial” das licitações 
já sob o efeito do novo marco legal 
no mercado de saneamento. No final 
do mês, aconteceu o leilão na região 
metropolitana de Maceió. Em outu-
bro, foram realizados os certames de 
Cariacica e Viana, no Espírito Santo, e 
o da PPP da Sanesul.

Levantamento da ABCON indica 
que existem 17 processos de licitação 
em andamento. O BNDES, por exem-
plo, está modelando oito projetos de 
concessão ou PPPs, envolvendo mais 
de 290 municípios e investimentos 
na ordem de R$ 58 bilhões. Há ainda 
quatro projetos estruturados pelo 
Programa de Parcerias de Investi-
mentos (PPI) do Governo Federal 
para o setor.

O êxito dessas licitações será um 
sinal positivo para o mercado, que 
vive momento de visibilidade e grande 
expectativa de crescimento. É o que 
conta Guilherme Albuquerque, chefe 
do departamento de Estruturação de 
Parcerias de Investimentos do BNDES, 
que tem participado de vários encon-
tros virtuais sobre o assunto.

Ele conta que as modelagens que 
estão acontecendo agora já estavam 
sendo desenhadas antes do mar-
co legal. “Nós já trabalhávamos com 
conceitos que foram fortalecidos 
com a nova leis, tais como a compe-
tição, transparência, isonomia e, prin-
cipalmente, a necessidade de atender 

todo mundo, com a regionalização. As 
modelagens expressam essas dire-
trizes”, explica.

Guilherme acredita que a amplia-
ção da participação privada será algo 
natural, diante do quadro em que te-
mos escassez de recursos públicos 
para investimentos no setor. “Há vá-
rios sinais de que não faltarão recur-

sos para o setor, como, por exemplo, 
players financeiros se associando a 
operadores, o interesse de fundos de 
pensão, a abertura de linhas de crédi-
to às empresas por parte de bancos 
privados. Os investidores estão vindo 
porque sabem que o setor vai deslan-
char”, completa.

O novo marco legal do saneamen-
to está reverberando também no 
Exterior, tornando possível ao Brasil 
sonhar com dinheiro para aplicar no 
setor com o selo de compromisso 
com o meio ambiente. Por aqui, sur-
gem os primeiros sinais de que esses 
recursos serão valorizados nos pró-
ximos anos. 

Os chamados “green bonds” ou 
títulos verdes são um dos exemplos 
de recursos que se encaixam nessa 
modalidade. Em junho, exatamen-
te no Dia do Meio Ambiente (05.06), 
um decreto assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro trouxe novas medidas 
para incentivar o financiamento de 
projetos de infraestrutura com me-
canismos para emissão de debêntu-
res verdes. 

O saneamento básico – sistemas 
de abastecimento de água, esgota-
mento sanitário, manejo de águas 
pluviais e drenagem urbana e manejo 
de resíduos sólidos urbanos – foi um 
dos setores contemplados pela De-
creto nº 10.387/20. Os projetos do 
setor passam então a fazer jus aos 
benefícios fiscais definidos pela Lei nº 
12.431/11, conforme regulamentada 
pelo Decreto nº 8.874/16.

Além da contribuição para a pre-
servação do meio ambiente, é preciso 
assinalar o grande impacto socioeco-
nômico aguardado com a ampliação 
dos investimentos no saneamento. 
“Os R$ 700 bilhões necessários para 
universalizar o saneamento trarão 
vários impactos positivos na econo-
mia, como a redução de gastos com 

saúde, criação de emprego e valori-
zação imobiliária. São investimentos 
intensivos em mão de obra, que de-
mandam construção civil, máquinas 
e equipamentos, eletroeletrônicos, 
aço e muitos outros insumos. A cada 
R$ 1 investido em saneamento, há 
um impacto de R$ 2,50 na economia 
brasileira devido aos efeitos na ca-
deia produtiva”, afirma Percy Soares 
Neto, diretor executivo da ABCON 
SINDCON. 

“O investimento no saneamento é 
capilar. O benefício socioeconômico é 
inestimável”, completa Percy. 
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> INVESTIMENTOS

Economia de escala

Garantir economia de escala com 
a regionalização é um dos gran-
des desafios para tornar os editais 
mais atrativos para o investimento 
de players públicos e privados. “Os 
projetos de escala modelados pelo  
BNDES exigem um trabalho hercúleo, 
de conversar com todas as prefei-
turas envolvidas nos blocos”, conta 
Guilherme Albuquerque, do BNDES.
“O sucesso da regionalização depen-
de do reconhecimento da autonomia 
do município”, acrescenta o diretor 
executivo da ABCON SINDCON, Percy 
Soares Neto. “O desenho das regiões 
deve considerar o papel de cada mu-
nicípio dentro da lógica dos subsídios 

cruzados, de forma que o município 
´credor´ no modelo precisará de in-
centivos para entrada, seja via ou-
torga ou outra condição diferenciada 
acordada”, avalia.
Com a prestação regionalizada dos 
serviços, continua Percy, cidades de 
diferentes tamanhos poderão fazer 
parte de blocos de concessão, via-
bilizando a economia de escala para 
atender áreas mais e menos rentá-
veis. “É uma solução viável a partir 
de modelagens apropriadas, e está 
amparada pelo novo perfil da Agên-
cia Nacional de Águas e Saneamento 
Básico, a ANA, que terá a incumbência 
de estabelecer normas de referência 

que incentivem a regionalização da 
prestação dos serviços”, explica.
Percy lembra que esse modelo impõe 
desafios à União, que deve assegurar 
a consistência das diretrizes de re-
gulação, assim como aos estados e 
municípios, que precisam buscar os 
melhores arranjos regionais para a 
prestação de serviço.
O diretor assinala ainda que a gestão 
eficiente, com ganhos na operação e 
em fatores-chave, como a redução 
de perdas de água no sistema, será 
fundamental para que operadores 
privados consigam responder a essa 
demanda que surge com o novo mar-
co legal.
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> SIRI / SPRIS

A agenda do SIRI

GTSIC-AUA
Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas de Abastecimento Urbano de Água
Por André Lermontov

O Sistema de Integração e Re-
presentação Institucional (SIRI) da 
ABCON SINDCON teve uma intensa 
agenda de participação em comitês 
externos e instituições importantes. 
Essa grande representatividade foi 
possível graças ao engajamento de 
integrantes das próprias entidades 
e de representantes indicados pelas 
empresas associadas.

Destaque para a participação no 
Consórcio PCJ, associação civil de di-
reito privado, composta por 41 muni-
cípios e 24 empresas, que atua como 
uma agência de fomento, planeja-
mento e sensibilização para preser-
vação de mananciais em São Paulo. 
A ABCON foi nomeada, no âmbito do 
consórcio, membro do Comitê de In-
fraestruturas Críticas da Presidência.

Alguns colegiados reduziram as 
reuniões presenciais em função do 
novo coronavírus.

Confira o relato de quem par-
ticipou do SIRI nos últimos meses: 

Por meio de integrantes de seu 
Conselho Técnico, a ABCON está par-
ticipando do Grupo Técnico de Se-
gurança de Infraestruturas Críticas 
de Abastecimento Urbano de Água 
(GTSIC-AUA), que desenvolve traba-
lho relacionado à Política Nacional de 
Segurança de Infraestruturas Críticas 
(PNSIC), aprovada pelo decreto Nº 
9.573, de 22 de novembro de 2018. 

Com origem na Câmara de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, do 

Conselho de Governo, a PNSIC tem 
por finalidade garantir a segurança e a 
resiliência das infraestruturas críticas 
do país e a continuidade da prestação 
de seus serviços. O setor de abaste-
cimento urbano de águas é contem-
plado nos estudos de identificação de 
infraestruturas críticas, pois a inter-
rupção ou destruição, total ou parcial 
de suas instalações, serviços, bens e 
sistemas podem provocar sério im-
pacto social, ambiental, econômico, 

político, internacional ou à segurança 
do Estado e da sociedade. 

O GTSIC-AUA, no presente mo-
mento, encontra-se redigindo o 
Diagnóstico Nacional de Segurança 
das Infraestruturas Críticas de Abas-
tecimento Urbano de Águas, com 
base em dados coletados junto aos 
grandes prestadores deste serviço 
no País.

Deinfra/Fiesp
Por César Seara Junior 

CBH – MG 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu
Por Sirlei Cristiana Brignoli

CBH – Pardo 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo
Por Carlos Roberto Ferreira

Consórcio PCJ
Por Luiz Panutti Carra, Ana Paula Fernandes Abrahão, Indiara Cardoso 
Guasti Jogas e Thiago Luís Venturini 

A Fiesp, por meio do  Deinfra, pro-
moveu cinco eventos que contaram 
com a participação do BNDES, par-
lamentares, associações de classe, 
empresas consultoras e especialis-
tas da área, abordando vários temas 
e enfatizando os aspectos de saúde 

pública recomendados pela OMS, o 
déficit de 100 milhões de brasileiros 
sem coleta e tratamento de esgo-
to e de 35 milhões sem água de boa 
qualidade, bem como  os investimen-
tos necessários à universalização até 
2033 (R$ 753 bilhões).

A ABCON participou de reuniões 
e deliberações: aprovação para os 
critérios de análise, de pontuação e 
de hierarquização das propostas de 
financiamento do FEHIDRO no plei-
to do exercício de 2020; e aprovação 

do Plano de Aplicação de Cobrança 
pelo uso da água no âmbito UGRHI 
09, também para o exercício de 2020. 
O Comitê também estabeleceu data 
para protocolo das propostas de fi-
nanciamento do FEHIDRO no pleito 

deste ano; posteriormente, foram 
apresentados os empreendimentos 
aprovados como prioridade de inves-
timentos para distribuição dos recur-
sos financeiros do FEHIDRO.

Apresentou os resultados do pro-
jeto “Delimitação das zonas poten-
ciais à contaminação por nitrato nas 
águas subterrâneas dos sistemas 
Aquíferos Bauru e Guarani no Estado 
de São Paulo” e realizou trabalhos de 
grupo técnico disciplinar para análise 
de EIA/RIMA. Outra atividade foi a re-
tificação dos critérios técnicos para 

autorização de perfuração de poços 
tubulares profundos no município de 
Ribeirão Preto. Levou a efeito tam-
bém a aprovação do plano de apli-
cação de recursos da cobrança para 
2020 em seu âmbito.

Além disso, foram aprovados di-
retrizes e critérios para a distribuição 
dos recursos FEHIDRO. 

Após mais de quatro anos de mui-
to trabalho e discussões, a revisão 
do Plano de Bacias PCJ chegou à sua 
fase final e seria submetido à plenária 
dos Comitês PCJ para aprovação no 
final de agosto. O Relatório Final e o 
Relatório Síntese do Plano de Recur-
sos Hídricos das Bacias Hidrográficas 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
2020-2035 tem 1.569 páginas em 
três volumes. 

A ABCON participou ativamente 
das discussões e conseguiu adotar 
metas realistas de eficiência, defini-
das conforme as prioridades de cada 
sub-bacia. Também alcançou resul-
tados importantes nas metas de re-
dução de nutrientes e coliformes. As 
próximas discussões serão no âmbi-
to do CRH, sobre a implementação e 
acompanhamento do plano.

Ainda no âmbito do PCJ, a coorde-
nação da câmara solicitou à ABCON 
que intermediasse uma apresenta-
ção do DAEE Jundiaí sobre o Relató-
rio Técnico de Enquadramento do rio 
Jundiaí. A apresentação ocorreu de 
forma virtual em 26.06.
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Começa nova 
reformulação do 
SPRIS

> SIRI / SPRIS

O Conselho Técnico da ABCON 
SINDCON iniciou os trabalhos de re-
formulação do Sistema de Informa-
ções do Segmento Privado do Setor 
Saneamento (SPRIS). Representan-
tes de todas as empresas associadas 
participaram da avaliação dos indi-
cadores existentes para implantar, a 
partir dessa discussão, as ações de 
melhoria que incluem os novos indi-
cadores sugeridos pelos próprios as-
sociados. 

Lembrando que, entre outras apli-
cações, o SPRIS é o principal banco de 
dados e referência da atividade dos 
operadores privados no país, sendo 
fundamental para a produção do anu-
ário da ABCON SINDCON, o Panorama 
da Participação Privada no setor.

Um cronograma de ações do novo 
SPRIS já foi definido e aprovado pelo 
Conselho de Administração das enti-
dades. Confira:

Coleta Prévia dos Dados SNIS

8 a 16 de setembro

Atualização dos novos indicadores no sistema 

2 de setembro a 16 de outubro

Workshop de preenchimento –  3 turmas 

28 a 30 de outubro

Preenchimento dados SPRIS 

3  a 24 de novembro

Divulgação do Relatório de Benchmarking 

a partir de 15 de dezembro

> PARCERIAS

ABCON 
SINDCON 
& ABIMAQ 
SINDESAM

As duas entidades estão se aproximando em torno de uma agenda conjunta 
para discutir as principais demandas do setor de máquinas e equipamentos para 
o novo ciclo de investimento do saneamento.

Um workshop exploratório deverá ser o primeiro produto da parceria, que 
tem a participação ativa do Conselho Técnico do SINDCON. 

Plataforma 
ISLE 

A Isle é uma entidade inglesa reconhecida internacionalmente, que dispo-
nibiliza uma plataforma de informações e soluções tecnológicas dedicadas ao 
saneamento.

O SINDCON está em entendimentos avançados para disponibilizar material 
da Isle a seus associados a partir deste ano. Estudos para uma TAG piloto estão 
na pauta, a partir de uma seleção de temas indicados pelo Conselho Técnico da 
entidade.
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> EDUCAÇÃO

Curso livre inaugura 
parceria com a 
FESPSP

profissionais das empresas asso-
ciadas a ABCON SINDCON nos MBA 
em PPP e Concessões e MBA Sane-
amento Ambiental promovidos pela 
instituição. Um módulo internacional 
na London School of Economics and 
Political Science (LSE) está incluso no 
dois MBAs. 

Na aula inaugural do curso, além de 
Carlos Henrique, houve a participação 
de Alexandre Lopes, vice-presiden-
te do Conselho de Administração da  
ABCON. Os dois falaram sobre a im-
portância da aprovação do novo mar-
co legal para o setor de saneamento 
e da capacitação dos profissionais do 
setor.

“Foi muito gratificante termos 
essa parceria com a ABCON, princi-
palmente nesse momento em que 
temos um novo marco legal do sane-
amento, que abre grandes perspec-
tivas para quem já atua ou pretende 
atuar no setor. Um momento decisi-
vo também pelo fato de termos que 
enfrentar esse isolamento, que de-
manda transformação e novas solu-
ções para a qualificação”, disse Rafael 
Castilho, coordenador de projetos da 
FESPSP, no encerramento do curso, 
realizado de forma virtual (a aula final 
pode ser acessada no canal Sanea-
mento Especial no Youtube).

Foi concluído no dia 31 de agosto 
o primeiro curso livre de Capacitação 
em Saneamento Ambiental realizado 
pela Fundação Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo (FESPSP).

No total, 80 profissionais das em-
presas associadas participaram da 
qualificação, finalizada com uma aula 
sobre “O Profissional do Futuro no 
Saneamento”, que contou com in-
tervenções de Carlos Henrique da 
Cruz Lima, presidente do Conselho de 
Administração da ABCON SINDCON, 
e também de Eder Campos, respon-
sável pela área de Clientes e Inovação 
da Iguá Saneamento (leia artigo assi-
nado sobre o tema na página 26). 

A iniciativa é fruto de uma parceria 
das entidades com a Fundação Escola 
de Política e Sociologia de São Pau-
lo (FESPSP) . Entre os benefícios da 
parceria está o desconto de 15% aos 
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> NA REDE

Você sabe o que é 
Ambiente VUCA?

Cada vez mais nos deparamos com 
problemas complexos e situações 
polarizadas. Esse tipo de conjuntura, 
marcada por volatilidade, incerteza, 
complexidade e ambiguidade, é cha-
mado de ambiente VUCA. 
O momento atual de crises, conflitos 
e aflições trazidas pela pandemia da 
Covid-19 é um exemplo muito claro 
desse tipo de ambiente.

ACESSE O ARTIGO AQUI!

Brasileiros estão 
mais confiantes nas 

instituições
Iniciativa da agência global Edelman, 
o estudo de confiança e credibilida-
de, que completa duas décadas neste 
ano, ouviu mais de 34 mil pessoas em 
28 países, com o trabalho de campo 
realizado entre 19 de outubro e 18 de 
novembro de 2019. Acesse o relatório 
completo da última edição do Trust 
Barometer.

Turminha dos 
heróis da natureza

Cinco carreiras na área de 
saneamento que têm tudo 
para crescer

Dentro do objetivo de criar ações e materiais so-
bre saneamento para todos os públicos, o Institu-
to Trata Brasil lança a nova cartilha “Turminha dos 
Heróis da Natureza na Luta pelo Saneamento”. 
Feita em parceria com a Sênior Editora, a edição 
traz personagens inspirados no Pantanal brasi-
leiro, contando de forma lúdica nossa carência na 
infraestrutura mais básica. 

Atenção plena para iniciantes:
Jon Kabat-Zinn

A possível expansão de investimentos no setor tem tudo para atrair 
o pessoal que está iniciando uma carreira. Em entrevista ao Jornal 
da USP, o professor Rudinei Toneto, da Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP) daquela 
universidade, explicou que o novo marco do saneamento deve gerar 
empregos tanto no período de desenvolvimento das novas redes de 
tratamento de água e esgoto quanto depois da construção, na ma-
nutenção, atendimento e administração. A estimativa do Ministério 
da Economia é que 700 mil empregos sejam gerados nos próximos 
14 anos – uma janela ideal para quem entra na universidade agora e 
se forma nos próximos anos. 

Pioneiro em demonstrar os benefícios da atenção plena na terapia de redução 
do estresse, Jon Kabat-Zinn convida a transformar a maneira como o indivíduo 
se relaciona com seus pensamentos e sentimentos, acalmando o barulho inter-
no e despertando para o momento presente. 
Neste livro, o autor oferece instruções, respostas e reflexões tanto para quem 
já conhece as técnicas, quanto para quem está começando a trilhar esse cami-
nho. Ele ensina:

* O valor de trazer a atenção ao corpo e aos sentidos

* Como nos libertarmos da tirania dos pensamentos

* Como ver além da narrativa que a nossa mente conta

* Como estabilizar a atenção em meio às atividades do dia a dia

* Quais são os três principais fatores mentais que causam sofrimento

* Como usar a meditação para enfrentar o estresse, a dor e as doenças.

ACESSE O RELATÓRIO AQUI!

VEJA A CARTILHA AQUI!

ACESSE O ARTIGO AQUI!
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> ARTIGO

O profissional do 
novo saneamento
O saneamento é um setor muito importante e 

pouco percebido para atração de talentos. Com suas 
peculiaridades, muitas vezes gera o contexto de ser 
“auto referenciado”. Nesse sentido, o principal atri-
buto para o profissional deve ser o olhar expandido. 
Ver e comparar soluções de outros setores, inovar por 
meio da adaptação do mundo externo à nossa ativi-
dade. Ser um profissional de mentalidade aberta e de 
crescimento, buscar se desafiar e melhorar de modo 
contínuo, sempre aprendendo.

Há, claro, a questão da técnica, de conhecer os pro-
cessos de engenharia e operação. Mas o saneamento 
é uma área de muita prática. A qualificação deriva mui-
to da exposição ao problema, vivenciar com esse olhar 
de sempre aprender. 

A qualificação aqui não difere muito dos demais se-
tores. Há um conjunto de soft skills necessárias que se 
faz presente para o profissional: desenvolver capaci-
dade de se relacionar com pessoas, ver e perceber o 
outro, praticar empatia. Engajar sua equipe e exercer 
todas as competências de um gestor de sucesso. A 
parte específica – água, esgoto, relação com clientes 
– é conteúdo que vai sendo agregado na carreira do 
profissional comprometido.

A abertura que surge com o novo marco legal é um 
momento especial para o setor. É fundamental para 
atrair profissionais de outras áreas e trazer outras vi-
sões. Isso já vem acontecendo e pode se acelerar. 

É preciso que bons profissionais, incluindo os mais 
jovens, sejam atraídos para vivenciar esse nosso se-
tor, que tem uma grande vantagem: é fácil ver propó-
sito na nossa atuação.

Saneamento é vida! Saneamento é serviço de 
prestação continuada, que envolve a busca da visão 
do cliente, que envolve desde o desenvolvimento da 
empatia, até a necessidade de inovação, como criar 
uma melhor experiência no olhar de quem utiliza nos-
sos serviços. 

Ter essa visão do negócio é o caminho da transfor-
mação.

Éder Campos é responsável pela área de Clientes 
e Inovação da Iguá Saneamento

Acesse já a 3ª Análise Conjuntural da ABCON SINDCON:

Impacto dos investimentos 
em abastecimento de água e 
esgotamento sanitário na cadeia 
produtiva do setor
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https://www.abconsindcon.com.br/noticias/impacto-dos-investimentos-em-abastecimento-de-agua-e-esgotamento-sanitario-na-cadeia-produtiva-do-setor/


Dia 15 de novembro vamos 
escolher os dirigentes de nossas 

cidades por mais 4 anos. 

Vote em quem pensa numa 
solução para o saneamento 

básico.


