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Momento decisivo 
para o marco legal do 
saneamento
Com a aprovação dos vetos do Executivo à Lei 
14.026 no Congresso, o foco agora é na regulação 
para avançar

+ Entrevista com a diretora-presidente da Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 
Christianne Dias
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A consolidação do novo marco legal do 
saneamento – aprovado no ano pas-
sado pelo Congresso Nacional e agora 
fortalecido pela publicação de dois de-
cretos regulamentadores e a confirma-
ção dos vetos do Executivo ao texto, eli-
minando a possibilidade de renovação 
dos chamados contratos de programa 
– é uma grande vitória para todos. 

Exposta após todo o debate político-e-
conômico sobre o tema que antecedeu 
a aprovação do novo marco, a ferida da 
falta de saneamento começa a melho-
rar com a vacina do investimento. Do-
ses maciças de recursos, a partir de um 
novo modelo de competição e abertura 
de mercado, é a fórmula para o sanea-
mento avançar.    

O novo marco legal aponta um caminho 
estruturado, com três grandes pilares: 
melhor regulação, mais competição e 
manutenção da escala na prestação 
dos serviços. A nova Agência Nacional 
de Águas e Saneamento Básico (ANA) 
terá um enorme desafio para consoli-
dar a função de edição de diretrizes re-
gulatórias. Se bem estruturada, ágil e 
efetiva, a ANA aumentará a estabilida-
de institucional, essencial para atrair in-
vestimentos e proteger o cidadão con-
sumidor de água. 

A competição incrementará a eficiên-
cia dos operadores e a qualidade dos 

Os três pilares do novo marco legal

Percy Soares Neto, Diretor Executivo da ABCON SINDCON

serviços. Companhias estaduais sairão 
da zona de conforto e terão que se rein-
ventar, revisitar os modelos de negó-
cios voltados para um mercado antes 
cativo e reservado. 

A regionalização é outro ponto a ser 
observado. Economias de escala são 
fundamentais para o setor. Respeitan-
do o interesse local, o desafio é instituir 
mecanismos de incentivo na formação 
de blocos de municípios para a pres-
tação dos serviços, sem interromper 
o que está em curso. É preciso fazer a 
transição, reconhecendo os êxitos rele-
vantes em escala municipal. 

A materialização desse esperado au-
mento dos investimentos recebeu nos 
últimos meses uma sinalização positi-
va do Poder Executivo de que o obje-
tivo é fortalecer o novo marco do sa-
neamento. Com os decretos 10.588 e 
o de regulamentação da ANA, além da 
manutenção dos vetos que culmina-
ram na Lei 14.026, temos o começo de 
uma articulação efetiva para garantir a 
qualidade da regulação em curso.

É preciso prosseguir nessa trilha para 
elevar o saneamento ao papel não ape-
nas de indutor da saúde pública, mas 
também de protagonista na retomada 
econômica do país no pós-pandemia.

Temos um caminho estruturado para 
materializar investimentos

 > EDITORIAL
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General Water

A General Water S.A. é uma das 
mais novas associadas da ABCON                       
SINDCON. “Foi bastante natural essa 
aproximação, por se tratar de uma as-
sociação de renome nacional, que tem 
feito um grande trabalho de qualificar e 
defender os interesses do mercado de 
saneamento brasileiro”, comenta o CEO 
Fernando de Barros Pereira.

Desde que decidiu voltar a trabalhar 
com o mercado de saneamento públi-
co, em 2017, a General Water construiu 
um alicerce baseado no desenvolvi-
mento de equipe, fornecedores, par-
ceiros e contato. A empresa oferece 
serviços de captação, tratamento e for-
necimento de água potável e tratamen-
to de esgoto e efluentes para descarte 
e/ou produção de água de reuso de alta 
qualidade. “Com a nova lei e o aumento 
da percepção pública sobre a importân-
cia da universalização do saneamento, 
acreditamos que o mercado passa-
rá por um profundo amadurecimento 
e crescimento nos próximos anos. O 
saneamento no Brasil poderá avançar 
mais na próxima década do que avan-
çou nos últimos quarenta anos”, afirma 
Fernando. 

Com mais de 130 contratos em anda-
mento, a General Water já consolidou 
sua expertise em águas subterrâneas e 

Uniáguas

Uma das pioneiras na prestação de ser-
viços de saneamento, com atuação em 
concessões e parcerias público-priva-
das, a Uniáguas (nome comercial da 
empresa Latam Water Concessões e 
Participações) está de volta ao quadro 
de associados da ABCON SINDCON.

Com o novo marco legal do saneamen-
to, a empresa intensificou o seu plano 
de expansão no país, reforçando a ex-
pertise de 20 anos de atuação em capta-
ção, tratamento e distribuição de água, 
coleta, afastamento e tratamento de 
esgoto e também na gestão comercial. 
“Acreditamos que municípios de mé-
dio porte têm grande potencial de ren-
tabilidade se os contratos forem bem 
administrados, e essa é a nossa estra-
tégia. Entretanto, caso haja oportunida-
des de participar de projetos maiores, 
nós vamos participar, pois agregamos 
know-how técnico relevante nos con-
sórcios”, afirma o diretor presidente da 
Uniáguas, Reinaldo Macedo.

A empresa busca aperfeiçoar modelos 
de gestão para novos negócios, focan-
do em maior estruturação e grandes 
inovações. “Estamos sempre buscando 
aprofundar nosso conhecimento sobre 
o mercado de saneamento e seus par-
ticipantes, e entendemos que estar na 
ABCON SINDCON é uma forma de aces-

Fernando de Barros Pereira, CEO da 
empresa

tratamento de esgoto, aliando inovação 
e tecnologia. Exemplo disso é a con-
cessão de água no município de Porto 
Feliz, composta por seis poços tubula-
res profundos, com capacidade de for-
necimento de água potável de 115.000 
m³/mês, garantindo a segurança hídri-
ca para o município.

sar tal conhecimento. Além disso, gos-
taríamos de participar de reivindicações 
que o setor deve fazer junto a entidades 
governamentais e políticas, bem como 
do debate sobre as funções que a Agên-
cia Nacional de Águas e Saneamento 
Básico terá com o novo marco regulató-
rio”, completa o diretor financeiro, João 
Augusto de Barros Cantusio. 

A Uniáguas possui importantes contra-
tos, como o da concessão plena no mu-
nicípio de Guará (SP), e de Mineiros do 
Tietê (SP), além da operação do sistema 
de coleta e tratamento de esgoto para 
mais de 205 mil habitantes em Rio Claro 
(SP), em parceria com a BRK Ambiental.

“O saneamento no Brasil poderá avançar 
mais na próxima década do que nos 
últimos quarenta anos”

“Estar na ABCON é aprofundar o 
conhecimento sobre o mercado de 
saneamento”

 > JANELA DO  
ASSOCIADO

João Augusto de Barros Cantusio, diretor 
financeiro da empresa. 
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Hora de fortalecer a regulação

Há um ano sob o impacto da pandemia, 
o Brasil segue perseguindo avanços 
em saúde e desenvolvimento econômi-
co, os dois principais temas da agenda 
nacional nos últimos meses. 

Saneamento é provavelmente o setor 
mais diretamente envolvido com es-
sas prioridades. E o mercado relacio-
nado aos serviços de água e esgoto se 
encontra num momento decisivo para 
deslanchar nos próximos anos.  

Sinais positivos e apreensões se mistu-
ram no atual cenário. O maior projeto de 
infraestrutura do país em andamento é 
o leilão da Cedae, previsto para abril, o 
que demonstra o porte dos investimen-
tos que estão sendo aguardados no sa-
neamento nos próximos anos. 

Por outro lado, enquanto o entorno re-
gulatório do novo marco legal do se-
tor, a Lei 14.026, não é consolidado, há 
uma natural cautela para novos proje-
tos. Dados de uma pesquisa feita pela 
consultoria Radar PPP indicam que o 
número de iniciativas de concessões e 
parcerias em saneamento lançadas em 

Com apetite para investimentos maciços, 
mercado de saneamento aguarda as 
medidas que vão regulamentar o marco 
do setor

2020 foi menor do que o registrado no 
ano anterior, num sinal de que o setor 
ainda espera a qualificação da regula-
ção para aquecer os negócios. 

O andamento da regulamentação do 
novo marco é acompanhado de perto 
pela ABCON SINDCON, que procura le-
var suas contribuições à formulação 
desse novo modelo que está sendo 
construído a partir da Lei 14.026. 

Em dezembro, foi publicado o decreto 
10.588/20, que traz as regras para o 
apoio técnico e financeiro da União aos 
estados e municípios no saneamento. 
Um dos aspectos mais importantes 
desse decreto são as diretrizes para a 
regionalização, ou seja, a formação de 
blocos regionais de municípios que per-
mitirão a escala necessária para que as 
operações de saneamento sejam sus-
tentáveis financeiro e economicamen-
te e proporcionem como resultado a 
universalização dos serviços no país.  

Para implementar a regionalização, a 
União está se empenhando no apoio 
à adesão dos municípios aos blocos      

 > CAPA

O setor de saneamento básico está diretamente envolvido com as principais necessidades de 
desenvolvimento do Brasil. Com o novo marco legal, está previsto um grande crescimento.
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Agenda 
positiva
24.12.20
Publicado o Decreto 10.588/20, 
que traz prazos e diretrizes para 
a formação de blocos de municí-
pios.

02.03.21
Publicado o decreto que regula-
menta as funções da nova ANA

17.03.21
Confirmação no Congresso dos 
vetos do Executivo ao marco le-
gal do saneamento (Lei 14.026), 
que, entre outros dispositivos, eli-
mina a possibilidade de renova-
ção dos contratos de programa.

Na pauta:
Decreto sobre a comprovação da 
capacidade econômico-financei-
ra dos operadores

Revisão do decreto 7217, regula-
mentador do marco legal

regionais, que deverão ser formados 
pelos governos estaduais a partir das 
recomendações do decreto.
No dia 2 de março, outro decreto consi-
derado fundamental para a consolida-
ção do marco, o que dispõe sobre as 
novas atribuições da ANA, foi publica-
do. Em seguida, no dia 17 de março, o 
Congresso aprovou os vetos do Execu-
tivo à lei. Publicados em 15 de julho, jun-
tamente com a sanção presencial à Lei 
14.026, os 12 vetos do Executivo são 
considerados essenciais pelas opera-
doras privadas para manter o espírito 
do novo marco, que é estabelecer um 
novo modelo de competição, abrindo o 
mercado para a concorrência, a fim de 
alcançar, com o fluxo de novos investi-
mentos, a universalização dos serviços, 
hoje ausentes, no caso do tratamen-

to de esgoto, para aproximadamente     
metade da população brasileira.   
Agora, são esperados novos avanços. 
“O setor privado aguarda que o governo 
federal construa em torno da ANA uma 
articulação consistente para a qualifi-
cação da regulação do saneamento, o 
que é fundamental para que os investi-
mentos deslanchem com a Lei 14.026”, 
afirma o diretor executivo da ABCON 
SINDCON, Percy Soares Neto.
“Isso significa evoluir com a agenda po-
sitiva, que inclui a complementação do 
arcabouço jurídico em torno do novo 
marco, com a edição do decreto que 
vai definir os parâmetros de capacida-
de econômico-financeira das empresas 
que atuam no setor”, destaca Percy.

“Concluída a análise no Congresso dos 
vetos do Executivo ao marco legal, há 
três pontos de atenção para a iniciativa 
privada do ponto de vista do novo mar-
co legal. O primeiro deles é o decreto 
regulamentador da ANA, que também 
acaba de ser publicado e viabilizará 
as condições objetivas de atuação da 
agência dentro das funções que lhe fo-
ram atribuídas pelo novo marco. Temos 
agora pela frente a publicação do de-
creto que legislará sobre a capacidade 
econômico-financeira dos operadores 
e, por fim, a revisão do decreto 7217, 
regulamentador do próprio marco le-
gal”, completa Carlos Henrique da Cruz 
Lima, presidente do Conselho de Admi-
nistração da ABCON SINDCON.

 > CAPA

Cartões postais como esse poderão se beneficiar do investimento em tratamento de esgoto 
previsto pelo leilão da Cedae, o maior projeto de infraestrutura do país em andamento
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O papel fundamental dos prefeitos

Entre as atribuições de cada prefeito e 
suas respectivas equipes de governo 
estão a revisão ou elaboração do Pla-
no Municipal de Saneamento e, até o 
final de 2022, a revisão dos contratos 
de concessão dos serviços, que preci-
sam ter metas claras de avanço nos ín-
dices de cobertura. Ainda como titular 
dos serviços, o município ou bloco de 
municípios precisam definir qual será a 
agência reguladora.

A concessão pode ser feita a partir de 
editais, com concorrência entre operado-
ras públicas e privadas. Outras opções 
são a operação direta ou em gestão as-
sociada, em consórcios de municípios. 
Porém, muitos municípios deverão se 
incorporar aos blocos regionais que es-
tão sendo montados em cada estado e, 
dessa forma, delegarem suas conces-
sões no âmbito desse modelo.    

Uma preocupação imediata dos gesto-
res municipais é exatamente escolher 
a melhor forma de conduzir a adesão – 
ou não – aos blocos regionais que se-
rão formados a partir das diretrizes do 
decreto 10.588/20. De acordo com o 
cronograma definido pela lei, até 31 de 
março de 2022 o município deve aderir 

Processo de formação dos blocos 
regionais está em andamento e merece o 
exame criterioso de cada administração 
municipal

a um bloco formado pelos governos es-
taduais, a ser estabelecido inicialmen-
te até 15 de julho deste ano. Após esse 
prazo, o Poder Executivo federal esta-
belecerá os blocos de referência para 
a prestação regionalizada. Se o estado, 
porém, instituir a regionalização antes 
dessa data, a recusa do município em 
aderir será sancionada com a perda de 
acesso a recursos federais. 

Em resumo, a adesão não é obrigatória, 
mas, caso o município não se incorpo-
re a nenhum bloco, não terá direito ao 
acesso a recursos onerosos e não one-
rosos da União para o saneamento. De 
forma prática: Municípios que não ade-
rirem a um desses blocos ou não tive-
rem concessão ou PPP que estivessem 
vigentes até 24 de dezembro do ano 
passado (data de publicação do decre-
to), ou ainda não estiverem com um 
projeto em estruturação pelo BNDES ou 
Caixa Econômica Federal até essa mes-
ma data, perderão o direito de pleitear 
esses recursos da União.  

Segundo o consultor Victor Carvalho 
Pinto, sócio do escritório Viana, Castro, 
Apparecido e Carvalho Pinto Advoga-
dos, a lei prevê a formação pelos esta-

dos das unidades regionais. “Caso os 
estados não cumpram essa obrigação, 
a União pode fazê-lo. Caso o território 
da unidade regional ou bloco coincida 
com o de uma região metropolitana, 
nenhuma providência adicional é ne-
cessária. Caso contrário, será preciso 
formalizar por meio de consórcio ou 
convênio de cooperação”, explica.

“Estabilidade para o fluxo de investi-
mentos é o que se espera do proces-
so de regionalização”, resume o diretor 

executivo da ABCON SINDCON, Percy 
Soares Neto. 

De acordo com os últimos dados do 
SNIS, o Brasil possui 888 delegações/
concessões vencidas ou sem formali-
zação. O encaminhamento para a for-
malização dos contratos ou realização 
de concorrência para a concessão pas-
sa pela decisão dos municípios.

Leia mais na seção regionalização.

Delegações 
irregulares (vencidas 
ou sem formalização) 
por Estado
Fonte: SNIS.
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Aprovação de vetos manteve espírito do novo modelo

Manutenção do veto à renovação dos 
contratos de programa foi essencial para 
garantir a isonomia na competição

Publicados em 15 de julho de 2020, 
juntamente com a sanção presencial 
à nova lei, os 12 vetos do Executivo 
ao novo marco do saneamento (Lei 
14.026/20) foram finalmente votados 
no dia 17 de março de 2021. A manu-
tenção dos vetos foi uma medida posi-
tiva para o mercado.

A ABCON SINDCON havia realizado 
uma análise prévia da pertinência de 
cada um dos vetos, tendo como pre-
missa a efetividade do novo marco le-
gal do saneamento para estabelecer 
um novo modelo de competição no se-
tor, que será estratégico para a retoma-
da do crescimento econômico.

O veto mais polêmico, o do artigo 16, 
que trata da possibilidade da renova-
ção dos contratos de programa vigen-
tes por até mais 30 anos, não foi ape-
nas fundamental para manter a indução 
à competição e abertura do mercado, 
como também se constituiu num ato 

de respeito à Constituição Federal, que, 
em seu artigo 175, mostra a evidente 
ilegalidade de conceder serviços públi-
cos de água e esgoto sem licitação. 

Além disso, conforme a Lei 8.987/95, em 
seu artigo 14, toda concessão de servi-
ço público deve ser objeto de prévia lici-
tação. Dessa forma, permitir a conces-
são de serviços públicos sem processo 
licitatório, como estabelecia o artigo 16 
do texto que veio a se tornar o novo mar-
co legal do saneamento, é uma afronta 
direta à Constituição Federal.

A derrubada desse veto não era justifi-
cável, uma vez que os prestadores pú-
blicos do setor, defensores dessa me-
dida, já demonstraram ter apetite por 
licitações abertas. Seria injusto que 
essas companhias concorressem sob 
o modelo do novo marco e ainda manti-
vessem a reserva de mercado dos con-
tratos de programa por mais 30 anos.  

Em março, foram aprovados os vetos do poder executivo ao novo marco legal do saneamento, 
eliminar que foi aprovado pelo Congresso em julho de 2020.
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Atuação da ANA 
ampliada em 
decreto
No dia 2 de março, um decreto alte-
rou a estrutura da Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA), a 
fim de adequá-la às exigências estabe-
lecidas pelo novo marco regulatório do 
setor. A medida era muita aguardada 
pelo mercado de saneamento. O decre-
to aprova a nova estrutura regimental 
da ANA em função do atual marco re-
gulatório do setor, a Lei 14.026, vigente 
desde julho de 2020, que atribui novas 
competências à agência.

“Com o novo decreto, o governo federal 
segue avançando na implementação 
do novo marco regulatório, proporcio-
nando as condições objetivas para que 
a ANA cumpra seu papel no saneamen-
to”, afirma Percy Soares Neto, diretor 
executivo da ABCON SINDCON. 

Além da gestão integrada dos recursos 
hídricos, a agência passa a trabalhar nas 
diretrizes nacionais de regulação para o 
setor, exercendo um papel fundamental 
para que sejam asseguradas as condi-
ções necessárias a fim de que o Brasil 
possa atingir a universalização dos ser-
viços de água e esgoto, o grande objeti-
vo do novo marco do saneamento.

Geração de 
empregos em 
plena crise
Na contramão do cenário de incertezas 
econômicas, o setor de saneamento 
tem ótimas perspectivas para os próxi-
mos anos. Um dos incrementos mais 
aguardados com a evolução do setor 
a partir de um novo marco regulatório 
é a geração intensiva de empregos em 
todo o país. Com os leilões realizados 
e mais os previstos para 2021, o Minis-
tério da Economia estima a geração de 
cerca de 700 mil postos de trabalho. 

De acordo com projeção realizada pela 
ABCON SINDCON e ABDIB, com base 
em estudo inédito sobre o impacto 
econômico da concessão de serviços 
da Cedae, no Rio de Janeiro, a injeção 
será de R$ 46 bilhões na economia e 
criação de 400 mil empregos diretos 
e indiretos, apenas com o certame da 
companhia fluminense.

Entre os setores que serão beneficia-
dos e vão acelerar a oferta de empregos 
estão a construção civil, fabricantes de 
máquinas, equipamentos e materiais 
plásticos, tecnologia e serviços. Uma 
vez que as concessionárias estarão 
espalhadas por todo o estado, haverá 
grande incremento de contratações lo-
cais.  Para o Rio de Janeiro, que enfren-
ta grave situação fiscal, o impacto em 
arrecadação de impostos chega a qua-
se R$ 1,4 bilhão com destaque para o 
ICMS, com previsão de arrecadação de 
cerca de R$ 633 milhões.

Acre pode triplicar 
recursos
Enquanto alguns estados estão solu-
cionando a questão do saneamento e 
garantindo investimentos e geração de 
empregos, outros correm para assegu-
rar novos recursos no setor. É o caso 
do Acre, que possui modelagem espe-
cífica, preparada pelo BNDES, para so-
lucionar o déficit de serviços de água e 
esgoto. 

A concessão idealizada para o Acre 
vai triplicar o investimento do estado 
em saneamento. O projeto prevê inves-
timentos de R$ 1,4 bilhão para univer-
salização na área urbana do abasteci-
mento de água em quatro anos e do 
esgotamento sanitário em dez anos. 

Os investimentos previstos irão mudar 
completamente a realidade do sanea-
mento acreano, que atualmente recebe 
investimentos médios anuais inferiores 
a R$ 50 milhões. Hoje, o abastecimen-
to de água no estado atinge menos de 
50% da população. No caso da coleta 
de esgoto, esse índice é de apenas 10%.

Para se ter uma ideia da importância 
desse investimento, o volume de recur-
sos previstos supera toda a produção 
industrial anual do estado (R$ 1,1 bi-
lhão). Um impacto sem precedentes na 
economia local, com geração de em-
prego e renda.

Além da universalização, o projeto do 
BNDES prevê o fim das interrupções no 
abastecimento e a redução no desper-
dício de água, chamado de perdas, que 
atualmente são superiores a 60%.

Com apenas metade da população recebendo água potável, o Acre receberá investimentos para 
solucionar esse déficit. A modelagem está sendo preparada pelo BNDES.
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ABCON SINDCON conclui planejamento 
estratégico e elenca prioridades para 
alcançar ainda maior relevância no 
cenário futuro do saneamento

Preparada para um novo mercado

A ABCON SINDCON tem um plano es-
tratégico definido para os próximos três 
anos. As diretrizes adotadas pela enti-
dade foram concebidas para nortear 
as ações de representatividade do seg-
mento privado das operadoras de sa-
neamento no novo cenário que se con-
figura com a aprovação consumada e a 
regulação em curso da Lei 14.026/20, 
novo marco regulatório do setor. O pro-
pósito da associação é viabilizar as 
condições para que a iniciativa privada 
seja protagonista na universalização 
do saneamento básico no país.

No âmbito externo, a expectativa dos 
associados é que essa atuação incisi-
va e proativa da ABCON SINDCON am-
plie oportunidades de mercado, com 
credibilidade e transparência entre os 
diferentes interlocutores do setor. In-
ternamente, a entidade passará por 
uma verdadeira revolução, a fim de se 
modernizar e acompanhar a necessi-
dade de atualização frente as diversas 
demandas que afetam a relação da as-
sociação com seus públicos-alvo. 

“Um dos projetos prioritários da                  
ABCON SINDCON é o incremento dos 
padrões de compliance e governança”, 
revela Percy Soares Neto, diretor execu-
tivo da entidade. “Teremos um patamar 
mínimo de padrões éticos a serem ri-
gidamente observados na associação, 
tanto interna quanto externamente. 
Para efeito externo, o compliance será 
uma barreira de entrada. Nossos asso-
ciados precisarão demonstrar compro-
metimento com essas regras mínimas 
compartilhadas pela entidade”, explica. 

Como exemplo, Percy adianta que uma 
das medidas já definidas para o novo 
código de ética da ABCON SINDCON 
é que não será possível ter empresas 
fornecedoras do setor entre os asso-
ciados, que, por sua vez, também deve-
rão ter seus próprios códigos de ética 
alinhados com a entidade.

A associação fará um esforço para 
qualificar os representantes e oferecer 
modelos aos filiados que eventualmen-
te não possam arcar com os custos da 
implantação do compliance em suas 

estruturas. “Vamos ter um curso de ca-
pacitação aberto a todos os associa-
dos”, adianta Percy.

Segundo ele, a transparência com os 
stakeholders caminha passo a passo 
com o compliance. Hoje, tudo é trans-
parente na ABCON SINDCON. Na práti-
ca, estamos implantando um modelo de 
transparência integral”, assegura ele.  

O presidente do conselho de adminis-
tração da ABCON SINDCON, Carlos 
Henrique da Cruz Lima, lembra que 
existe uma grande e salutar preocupa-
ção das empresas não apenas com os 
aspectos de compliance, mas também 
com tecnologia de ponta, formação de 
mão-de-obra qualificada e por uma in-
tensa interlocução das entidades com 
os importantes stakeholders do merca-
do. “Particularmente, acompanho nos-
sa entidade há 25 anos e pude consta-
tar, para minha satisfação, que este foi 
o melhor trabalho estratégico desen-
volvido por nossos sócios”, afirma.

Segundo ele, o planejamento estraté-
gico que passa a ser executado reflete 

o desejo de seus associados de verem 
crescer de forma unida a entidade no 
cenário pós-promulgação do marco re-
gulatório do saneamento. 

“O crescimento esperado do mercado 
exigirá também um aumento de mus-
culatura para que tenhamos essa sinto-
nia com as empresas sócias, permitin-
do que haja um olhar atento e vigilante 
para o real cumprimento da nova lei e 
decretos afins, com vistas à universa-
lização dos serviços, trazendo em seu 
bojo a participação relevante da inicia-
tiva privada nesse processo”, completa 
Carlos Henrique. 

Ele acentua que, diante do desafio de 
manter o fortalecimento e a coesão da 
representação empresarial, a ABCON 
SINDCON terá que atender muito bem 
os seus associados em todos os aspec-
tos e momentos, independente do porte 
de cada um deles. “Teremos uma enti-
dade forte e atuante no enfrentamento 
das diversas questões que certamente 
virão nos próximos anos”, assegura.
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A atuação da ANA com as novas 
legislações do saneamento

Desde julho do ano passado, quando 
foi sancionada a Lei Federal 14.026/20, 
conhecida como o Novo Marco Legal 
do Saneamento, a ANA passou a se 
chamar Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico. A renomeação 
da agência sediada em Brasília trouxe 
também novas responsabilidades. 

Vinculada ao Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, a autarquia federal pas-
sa agora a emitir normas de referência 
sobre: padrões de qualidade e eficiên-
cia na prestação, na manutenção e na 
operação dos sistemas de saneamento 
básico; regulação tarifária desses ser-
viços; padronização dos instrumentos 
negociais; metas de universalização e 
redução da perda de água, entre outras 
funções. 

Para entender como a ANA está se es-
truturando para as novas incumbências 
e atuará no processo de regulação, a 
Revista Canal conversou com a direto-
ra-presidente da agência, Christianne 
Dias. 

Bacharelada em direito pela Universi-
dade Católica de Brasília (2002), es-
pecialista em direito empresarial pela 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(2006), mestra em direito e políticas pú-
blicas e doutoranda em Direito, ambos 
pelo Centro Universitário de Brasília, 
Christianne Dias atuou como subchefe 
adjunta e coordenadora de Infraestru-
tura da Subchefia para Assuntos Jurí-
dicos da Casa Civil da Presidência da 
República de maio de 2016 a janeiro 
de 2018.  Desde então, ocupa a função 
de diretora-presidente da ANA, em um 
mandato de quatro anos. 

Revista Canal - Qual é o status da ANA 
neste momento em relação à sua nova 
função de regulação do saneamento? 
Como ela está se preparando? Haverá 
concurso para a contratação de pesso-
al dedicado a essas funções?

Christianne Dias - Com o novo marco 
estabelecido pela Lei 14.026/2020, a 
ANA recebeu esse importante papel de 
elaborar normas nacionais de referên-

Desde janeiro de 2018, Christianne Dias é a diretora-presidente da ANA. 

Trabalho da agência nos novos moldes será 
decisivo para o setor alcançar um ambiente 
regulatório com maior estabilidade, 
previsibilidade e robustez técnica
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cia para o setor, que servirão como bali-
zadores das melhores práticas para os 
normativos das agências reguladoras 
infranacionais de saneamento básico 
do País. Espera-se, assim, alcançar um 
ambiente regulatório com maior esta-
bilidade, previsibilidade e robustez téc-
nica em todo o Brasil.

Cabe reafirmar que a ANA não irá regu-
lar diretamente os serviços, mas sim 
instituir as normas de referência para 
regulação do setor. 

A regulação direta seguirá 
sendo feita pelas agências 
reguladoras infranacionais, 
que poderão aderir a 
esses normativos da 
ANA. O incentivo ao 
cumprimento dessas 
normas é o acesso aos 
recursos públicos federais 
e aos financiamentos com 
recursos da União.  
Paralelamente à discussão do novo 
marco para o setor, a ANA já vinha se 
preparando para o desempenho dessa 
missão. Em 2018, por meio da Portaria 
301/2018, criamos um grupo de trabalho 
com o objetivo de acompanhar o tema 
junto ao Congresso Nacional. Em 2019, 
instituímos um novo GT, ainda atuante, 
com objetivo de propor medidas para a 
implementação no novo marco e para a 
execução das funções previstas para a 
agência com a nova legislação.  

Também trabalhamos em nossa estru-
tura, a ser objeto de decreto presiden-
cial, de forma a incorporar os cargos 

previstos na lei e formar a equipe téc-
nica e as unidades organizacionais de-
dicadas ao setor.  Além disso, aguarda-
mos a aprovação de concurso público 
para a ampliação do corpo de servido-
res que reforçarão a equipe técnica no 
campo do saneamento. 

Até o momento, o GT Saneamento vem 
atuando, com o apoio de equipes da 
ANA e pessoal requisitado de outros 
órgãos e entes do governo, para dar 
cumprimento aos comandos do novo 
marco legal.

RC - Quando ela estará atuando efeti-
vamente nessa função? 

CD - Mesmo com essa estrutura provi-
sória, já conseguimos levar à consulta 
pública a proposta de agenda regulató-
ria para o setor. Concluímos o manual 
de procedimentos para a elaboração 
pela ANA dos normativos relativos ao 
setor. A Norma de Referência nº 1 – que 
dispõe sobre o regime, a estrutura e pa-
râmetros para a cobrança pela presta-
ção do serviço público de manejo de 
resíduos sólidos urbanos – já está em 
consulta pública. 

Está em andamento estudos contrata-
dos para tratar de assuntos que serão 
objeto de regulamentação pela agência, 
como os padrões e indicadores de qua-
lidade e eficiência dos serviços; o ree-
quilíbrio econômico-financeiro previsto 
para os contratos licitados, nos termos 
do art. 11-B, da Lei nº 11.445/2007; e 
outro ponto importante, que é a indeni-
zação de ativos, este em parceria com 
o Ministério da Economia; dentre ou-
tros temas que estão previstos na nos-
sa agenda regulatória.

RC- Qual é o grande desafio da ANA 
agora?

CD - Dado que já estamos implemen-
tando nossas competências, creio que 
o destaque seria agora a organização 
interna da agência, o que esperamos 
para breve, uma vez que já foi publica-
do nosso decreto de estrutura. Tam-
bém aguardamos a autorização de 
concurso público para preenchimento 
de 62 cargos efetivos de nível superior 
da ANA, que estão vagos em sua maio-
ria por aposentadoria.

Uma outra questão, que virá ao longo do 
tempo é o ganho de mais expertise com 
os temas a serem tratados, o que nos 
permitirá avançar com mais celeridade 
nas análises e proposições para o setor. 
Lembrando sempre que nossas normas 
serão estabelecidas de forma progressi-
va, sempre zelando pela segurança jurí-
dica na prestação e regulação dos servi-
ços, conforme dispõe o novo marco.

RC- Em que fase está agora o crono-
grama de entrada na regulação?

CD - O cronograma para a atuação da 
ANA para o biênio 2021-2022 está con-
tido na Agenda Regulatória, que é um 
instrumento de planejamento da atu-
ação regulatória sobre temas prioritá-
rios para um determinado período. Fi-
zemos reuniões com segmentos do 
saneamento para ouvir representantes 
de entidades e associações represen-
tativas do setor e das agências regula-
doras infranacionais, dentre outras. As-
sim, colhemos as sugestões mediante 
consulta pública realizada pela ANA. 

As diretrizes para a construção dessa 
agenda foram feitas com vistas a aten-
der aos prazos estabelecidos no novo 
marco. Também consideramos a ade-
quação dos temas escolhidos à capa-

cidade operacional da agência em for-
mular as normas e também à demanda 
das agências infranacionais e presta-
dores de serviços em se adaptarem às 
novas exigências, entre outros fatores.

RC- Como está sendo (ou será) o rela-
cionamento da ANA com as agências 
infranacionais? Na prática, o que já 
mudou?

CD - Temos feito um trabalho de arti-
culação e discussão com todos os ato-
res do setor, dentro e fora do governo 
federal, seja por meio de consultas pú-
blicas, reuniões, debates e interlocução 
frequentes com a academia, as equipes 
das agências infranacionais e todos os 
que detêm experiência no tema. Temos 
uma agenda complexa e desafiadora 
pela frente e vamos aproveitar os tra-
balhos e experiências já acumuladas.

RC- A tendência com a formação de 
blocos de municípios, induzida pelo 
novo marco, fortalecerá a importância 
da ANA entre o poder municipal? Pre-
feitos demandarão a agência?

CD - O órgão responsável pela política 
pública do setor de saneamento básico 
é o Ministério do Desenvolvimento Re-
gional (MDR) e, no caso, da Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, o Ministé-
rio do Meio Ambiente. A ANA participa 
das discussões no âmbito do governo 
federal, em especial, no Comitê Intermi-
nisterial de Saneamento Básico (CISB), 
que tem debatido a questão da regio-
nalização e atuado para implementar a 
parcela da política pública que lhe foi 
atribuída pelo marco legal. 

A instância também tem definido as 
normas de referência e diretrizes para 
o setor a serem observadas pelas 
agências infranacionais e prestadores 
de serviços, uma vez que a observação 
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dessas normas é uma das condições 
para acesso aos recursos da União.

RC - Do ponto de vista da regulação, 
quais são os maiores riscos da tran-
sição para o novo modelo instaurado 
pelo marco legal/Lei 14.026/20?

CD - A primeira fase da transição se efe-
tuará até março de 2022, data na qual 
os contratos terão que ser adaptados, 
inclusive para contemplar as metas 
de universalização preconizadas pelo 
novo marco.

Temos ainda os decretos 
regulamentadores a serem 
editados, a formação 
dos blocos de referência 
de forma subsidiária 
pela União – isso se até 
julho do corrente ano os 
estados não constituírem 
as unidades regionais de 
saneamento.
Todas essas etapas mencionadas são 
importantes para a implementação da 
nova lei. Um risco foi afastado com a 
apreciação e aprovação do veto presi-
dencial ao artigo 16 da Lei 14.026/20, 
que termina com a possibilidade de 
prorrogação dos contratos de progra-
ma por mais 30 anos. 

RC - Uma das dúvidas levantadas por 
nossa reportagem é referente aos ga-
nhos de eficiência do prestador em 
contratos de concessão. Por exem-
plo, uma concessionária quer investir, 
com recursos próprios, em instalação 
de painéis solares para reduzir signi-
ficativamente os custos de produção. 

Há entendimentos de que este ganho 
deve ser revertido para redução na ta-
rifa. Porém, isso pode induzir os con-
cessionários a deixar de investir em 
tecnologias. Como a agência pretende 
agir neste caso?

CD - Entendemos a importância dos 
ganhos de produtividade e o tema será 
levado em consideração e discutido 
com as partes afetadas quando da ela-
boração das normas de referência para 
o setor.

RC - Há outras orientações que já po-
dem ser adiantadas sobre tarifa e ou-
tras regras supranacionais?

CD - Os temas e o cronograma estão 
na Agenda Regulatória e estão sendo 
objeto de estudo pela nossa equipe. No 
decorrer dos trabalhos, serão objeto de 
consulta pública. 

RC - Como a ANA avalia o Decreto 
10.588/20? E a expectativa pelos de-
mais decretos de regulamentação que 
virão?

CD - Participamos das discussões de 
formulação do decreto nº 10.588/20. 
Entendo que o texto cumpre suas fun-
ções em termos de regulamentar o arti-
go 13 da Lei nº 14.026/2020 e o art. 50 
da Lei nº 11.445/2007, dispondo sobre 
o apoio técnico e financeiro da União e 
a alocação de recursos federais.

O Decreto que regulamenta a estrutura 
da ANA foi publicado em 2 de março. 
Até o momento fizemos uma estrutu-
ra provisória que vem respondendo às 
demandas mais urgentes. Mas preci-
samos das estruturas e do efetivo ade-
quado de pessoal para bem cumprir 
nossas competências.

O grande desafio atual da ANA é se organizar internamente, prevendo a 
abertura de um concurso público para 62 cargos efetivos de nível superior. 
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“Estamos testemunhando o renasci-
mento de um mercado que muitos con-
sideravam fadado a mais uma década 
de baixo investimento e pouca melhora 
dos indicadores de tratamento de água 
e esgoto. O marco foi positivo no senti-
do de aproximar a regulação municipal 
do saneamento ao padrão de regulação 
federal, criando um ambiente dinâmi-
co, com bastante apetite de investido-
res por novos projetos. Para comprovar 
isso, é só olhar o resultado dos últimos 
leilões. Além de outorgas bilionárias, ti-
vemos projetos com 17 consórcios di-
ferentes disputando, como foi o caso 
do realizado em Orlândia, São Paulo”, 
relata Daniel. 

O executivo ressalta, porém, que ainda 
existem pelo menos três grandes tra-

Santander confiante 
em um cenário de 
oportunidades

vas a serem superadas, após a análise 
do Congresso dos vetos presidenciais 
ao marco regulatório: a publicação do 
decreto da capacitação econômico-fi-
nanceira das companhias estaduais; o 
decreto de normatização das agências 
reguladoras pela ANA; e a organização 
das unidades regionais de saneamen-
to pelo Estado ou pela União após julho 
2021. “Se essas variáveis forem solu-
cionadas a contento, não tenho dúvidas 
de que teremos um setor extremamente 
aquecido por muitos anos”, completa.

Daniel acredita ainda que, para que o 
saneamento se desenvolva no Brasil, 
será necessário o comprometimento 
de todos os agentes: empresas, poder 
concedente, investidores, regulado-
res, fornecedores e financiadores. “O 

Santander fará a sua parte. O setor de 
saneamento une infraestrutura e ESG, 
dois vetores chave e estratégicos para 
o banco. Somos a primeira instituição 
privada do Brasil a aprovar uma linha de 
apoio ao setor, de R$ 5 bilhões, e esta-
mos continuamente conversando com 
as empresas e os outros financiadores 
para desenvolver estruturas que viabili-
zem o financiamento dos projetos que 
hoje estão no pipeline, incluindo o da 
Cedae”, explica.

E, ao que tudo indica, o mercado está 
reagindo muito bem às perspectivas 
do setor, atraindo inclusive investidores 
do Exterior. O que se traduz em mais 
oportunidades para as empresas que 
já operam por aqui. 

“Recebemos ligações quase todos os 
dias de empresas e fundos estrangei-
ros que buscam uma forma de partici-
par das concorrências locais. A dificul-
dade deles está na habilitação técnica 
e na ausência de conforto em operar 
projetos no Brasil sem um parceiro lo-
cal. Para as empresas brasileiras do 
setor, esse movimento representa uma 
oportunidade única de firmar alianças 
estratégicas, seja para atração de ca-
pital ou para trazer alguma expertise 
técnica e de custo que possa gerar um 
diferencial competitivo nas concorrên-
cias”, aconselha o diretor do Santander.

Diretor executivo de project finance 
do Santander, Daniel Green tem 
acompanhado nos últimos anos a 
evolução do saneamento. Para ele, o 
atual estágio do setor anima bastante os 
investidores. 

Desde outubro de 2017, Daniel Green é diretor executivo de project finance do Santander.
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O saneamento é um setor com grandes 
desafios. Cerca de 84% da população 
brasileira dispõe de abastecimento de 
água; 52% tem acesso ao serviço de 
coleta de esgoto, e apenas 46% do es-
goto gerado é tratado. A média anual 
de investimentos entre 2014 e 2017 foi 
de R$ 12,8 bilhões e a média necessá-
ria para alcançar a universalização em 
2033 é superior a R$ 40 bilhões por ano. 

Além de escassos, os investimentos do 
setor são concentrados. Cerca de 60% 
do total são alocados em São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. 
Aproximadamente 36% dos municípios 
têm investimento nulo, sem expansão 
ou manutenção dos sistemas de água 
e esgoto.

Uma nova realidade começou a ser 
construída no Mato Grosso do Sul e nas 
áreas metropolitanas de Alagoas e Es-
pírito Santo. Com os leilões de sanea-
mento realizados no ano passado, es-
sas regiões deram o pontapé inicial nos 
avanços aguardados em investimentos 
no setor em todo o país, após a aprova-
ção do novo marco legal. 

Estados que realizaram leilões têm 
perspectiva de investimento 

Investimento definido em leilões*
* Leilões realizados em 2020

Em fevereiro foi assinado o contrato com 
a empresa que vai operar a PPP de esgo-
tamento sanitário em 68 municípios do 
Mato Grosso do Sul, em parceria com a 
companhia estadual Sanesul. O investi-
mento previsto é de R$ 3,8 bilhões em 
30 anos de contrato, beneficiando 1,7 
milhão de pessoas. O objetivo é excluir 
universalizar o esgotamento sanitário 
nessas cidades em dez anos. A disputa 
culminou em um deságio significativo 
– 38,46% –, o que representa economia 
de recursos para o investimento público 
nos próximos anos.

A concorrência em Alagoas aconteceu 
no final de setembro. Sete propostas 
participaram da escolha para a PPP de 
operação de água, coleta e tratamento 
de esgoto na região metropolitana de 
Maceió (AL). O leilão também foi consi-
derado um sucesso, com uma outorga 
ao estado de R$ 2 bilhões, o que signi-
ficou um ágio de 13.182% sobre o valor 
inicial estipulado no edital. 

A PPP da região metropolitana de Ala-
goas levará saneamento a 13 cidades e 
1,5 milhão de pessoas, em um investi-
mento previsto de R$ 2 bilhões apenas 

Uma nova realidade começa a ser construída 
no Mato Grosso do Sul e nas áreas 
metropolitanas de Alagoas e Espírito Santo

 > MERCADO

nos seis primeiros anos de concessão. 
O investimento total é de R$ 2,6 bilhões 
para 35 anos de concessão. A Casal, 
companhia estadual de saneamento, 
permanecerá como responsável pela 
produção de água para a região da PPP. 
O sucesso do modelo levou o BNDES 

a iniciar uma nova fase de modelagem 
para um segundo leilão, que contemple 
até mais 88 municípios do estado.

Outro leilão importante aconteceu em 
meados de outubro, quando foi escolhi-
da a empresa que tratará, em regime de 

R$ 3,8 bilhões

R$ 2,6 bilhões

R$ 0,58 bilhões

R$ 6,98 bilhões

Mato Grosso do Sul Alagoas Espírito Santo Total
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PPP com a Cesan, companhia estadual 
de saneamento, o esgoto de Cariacica 
e Viana, na região metropolitana de Vi-
tória, Espírito Santo. No total, seis con-
sórcios participaram da concorrência. 
A proposta vencedora ofereceu desá-
gio de 38,13% sobre a tarifa de esgoto 
estipulada no edital, o que significa uma 
desoneração considerável nos aportes 

BNDES aposta em bons 
exemplos
O BNDES vive a expectativa de avançar em 2021 com os investimentos rea-
lizados a partir de modelagens preparadas pelo banco. O maior desafio será 
o leilão da Cedae, marcado para 30 de abril, com 35 cidades envolvidas na 
licitação, divididas em quatro blocos, e previsão de investimento de R$ 31 
bilhões. A universalização de tratamento de esgoto propiciada pelo projeto 
atingirá 13 milhões de pessoas em 12 anos. 

Após a adesão desses municípios ao projeto do BNDES para a concessão 
de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto à iniciativa privada 
via leilão, outras cidades, já sob nova gestão, quiseram entrar no projeto em 
2021, diante dos evidentes benefícios que a licitação traria para a adminis-
tração pública e para a população. 

Guilherme Albuquerque, chefe de departamento da área de desestatização 
e estruturação de projetos do BNDES, acredita que essa reverberação posi-
tiva afasta os riscos políticos de novas concessões. Ele acrescenta que “a 
única forma de acelerar a solução do déficit do saneamento é com escala 
na operação.”

A modelagem em Alagoas é apontada por Guilherme como um bom exem-
plo para futuras licitações. Após a licitação e leilão em 2020 do primeiro 
bloco, que inclui a região metropolitana, duas novas concessões, de água 
e esgotamento sanitário, estão sendo preparadas para o interior do estado, 
em uma região que concentra ao todo 60% da população alagoana. “Nós 
esperamos ter em breve o leilão Cedae como mais uma iniciativa bem-su-
cedida, assim como a modelagem para o Amapá, que poderá ser exemplo 
na região Norte”, defende ele.

A licitação proposta para o Amapá está em consulta pública e envolve 16 
municípios, para os serviços de água e esgotamento sanitário, com investi-
mento previsto de R$ 3,1 bilhões em 35 anos de concessão. 

Guilherme ressalta que já existe uma expertise do BNDES para modelagens 
de saneamento, o que favorece a qualidade dos novos projetos. “Temos 
hoje padrões que começam a ser definidos e as premissas básicas de mo-
delagem estão ficando mais claras, com matrizes de riscos e estudos de 
viabilidade econômica mais desenhados. Evoluímos bastante”, conclui.

de recursos públicos. Os investimentos 
de R$ 580 milhões em 30 anos de con-
trato vão beneficiar 423 mil pessoas.

“Todas essas concorrências sinalizam 
um novo apetite de grupos privados 
pelo setor”, afirma Percy Soares Neto, 
diretor executivo da ABCON SINDCON. 

Na primeira foto, a empresa BRK Ambiental vence o leilão do saneamento do governo de 
Alagoas. Já no leilão da Parceria Pública-Privada da Sanesul, a AEGEA foi a ganhadora.
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Uma questão de escala 
Decreto 10.588 traz prazos e diretrizes 
para a formação de blocos de municípios

Com a publicação do decreto 10.588/20, 
o mercado conheceu as regras para o 
apoio técnico e financeiro da União aos 
estados e municípios no saneamen-
to. O decreto trouxe ainda as diretrizes 
para a regionalização, que foi tema de 
amplo debate em evento realizado pela 
ABCON SINDCON e ABDIB.

Presente no encontro, o consultor le-
gislativo do Senado Victor Carvalho 
Pinto lembra que o atual marco legal 
do saneamento surge a partir de um 
amplo acordo político que resultou na 
Lei 14.026/20, a qual teve sucesso em 
ser aprovada ao extinguir os contra-
tos de programa, instituir as licitações 
abertas e, principalmente, colocar a re-
gionalização como forma de viabilizar 
o princípio do subsídio cruzado. 

Além dos ganhos de escala, pretende-
-se com a regionalização garantir a uni-
versalização e a viabilidade técnica e 
econômico-financeira da operação. “A 
regionalização não é um fim em si. Ela 
é um princípio que visa esses objetivos 
específicos e vai depender de recursos 
condicionados da União para ser estru-
turada e efetiva”, explica Victor. “A deli-
mitação dos blocos regionais deve con-
siderar aspectos técnicos, econômicos 
e geográficos”, completa. 

A política nacional para o saneamento 
dispõe, no decreto 10.588, condições 
para alocação de recursos federais con-
dicionados à regionalização. Os muni-
cípios se candidatam a esses recursos 
à medida em que participam da pres-
tação de serviços regionalizada, ade-
rem aos blocos e estabelecem conjun-
tamente uma estrutura de governança. 
Onde não houver essa estrutura, não 
haverá aporte de recursos onerosos e 
não-onerosos da União.

O impacto do Decreto 10.588 se esten-
de à ANA, Agência Nacional de Águas 
e Saneamento Básico, que deve incor-
porar normas de referência para regu-
lação dos serviços que incentivem a 
regionalização.

Uma das diretrizes para a regionaliza-
ção são os chamados serviços de in-
teresse comum, que implicam infraes-
trutura compartilhada entre mais de 
um município, inseridos em uma região 
metropolitana, aglomeração urbana ou 
microrregião. 

Cada um desses modelos possui ca-
racterísticas específicas. “Todos eles 
devem ser definidos pelos estados, de 
acordo com a Constituição Federal”, 
lembra o consultor legislativo. Fernan-
do Gallacci, advogado sênior do Madro-
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na Advogados, acrescenta: “o interesse 
comum em saneamento deve ser exer-
cido de forma compartilhada entre mu-
nicípios e o estado, conforme decisão 
do Supremo Tribunal Federal.”

Fernando lembra ainda que existe a alter-
nativa para os municípios de se organi-
zarem no formato de gestão associada, 
cujo adesão é facultativa e prevista pelo 
artigo 241 da Constituição. “Na verdade, 
não existe uma receita pronta para a re-
gionalização. A modelagem concebida 
pela Cedae, por exemplo, dividiu a cida-
de do Rio de Janeiro em quatro blocos 
e os associou a outras regiões fora da 
capital. Cada caso é um caso. É preciso 
entender as relações de interdependên-
cia entre os munícipios”, avalia.

Onde não houver a 
estrutura regionalizada, 
não haverá aporte de 
recursos onerosos e não-
onerosos da União
“O importante nesse momento é evoluir 
nos estudos sobre os ganhos de esca-
la, viabilidade técnica e universalização 
para definir os blocos regionais mais 
adequados. E não podemos também 
esquecer da dimensão política. É preci-
so chamar os municípios para partici-
par do processo, e que esses inclusive 
cobrem os governos de seus estados 
sobre isso”, opina Victor.  

Para a União, a regionalização passou 
a ser um pré-requisito para o avanço 
do saneamento, alerta Manoel Renato 
Machado Filho, diretor de programa da 
Secretaria de Fomento e Apoio a Parce-
rias de Entes Federativos do PPI. “Além 
de recursos financeiros, vamos partici-
par com assistência técnica, a ser pres-

tada tanto pela nossa secretaria quan-
to pela Caixa Econômica Federal, com 
o fundo de estruturação de projetos, e 
ainda pelo BNDES, que tradicionalmen-
te já atua e vem trabalhando bastante 
com o setor de saneamento”, explica.     

Para a ABCON SINDCON, “a prestação 
regionalizada significa a prestação 
integrada de um ou mais dos com-
ponentes dos serviços públicos de 
saneamento básico em mais de um 
município, para que sejam gerados ga-
nhos de escala e garantida a viabilida-
de técnica e econômica dos serviços 
visando a universalização até 2033. 
Prestação regionalizada não quer di-
zer a transferência da titularidade para 
os estados”, alerta o diretor executivo 
da entidade, Percy Soares Neto.

Essas são, de forma geral, as premis-
sas da regionalização. O processo pre-
cisa agora avançar em todo o país para 
que a sonhada universalização dos ser-
viços seja uma realidade. 

“A regionalização tem como objetivo a 
inclusão de todos, inclusive das áreas 
mais pobres, que não podem ficar sem 
a prestação de serviços essenciais no 
saneamento”, finaliza Rogério Tava-
res, coordenador do Comitê de Sanea-
mento Básico e Recursos Hídricos da         
ABDID e vice-presidente do Conselho 
de Administração da ABCON.

Tema abriu websérie, que 
prossegue até julho

O primeiro episódio da série “Desafios 
da Implementação do Novo Marco Le-
gal do Saneamento Básico”, sobre re-
gionalização, pode ser conferido no ca-
nal da entidade no YouTube.

O segundo encontro aconteceu no dia 
16 de março e teve como tema a regu-
lação do setor. Um resumo do episódio 
também pode ser acessada aqui.

No total serão seis episódios, até julho, 
que esclarecerão temáticas importan-
tes como capacidade econômico-fi-
nanceira, modelagens, oportunidades 
na cadeia de fornecimento e os suces-
sos e desafios da nova legislação. 

Confira a agenda completa da websérie:

Maio 
Capacidade econômico-
financeira

Junho 
Modelagens 

Junho 
Oportunidades na cadeia 
de fornecimento

Julho 
Um ano do novo marco

A websérie “Desafios da implementação do novo marco legal do saneamento básico”, parceria da 
ABCON SINDCON com a ABDIB, já conta com dois episódios disponíveis no canal de Youtube.
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A ABCON SINDCON está lançando um 
novo produto que vai simplificar o dia 
a dia das operações, a Calculadora de 
Custos em Saneamento. Trata-se de 
um sistema automatizado que captura 
as tabelas por estado com base no Sis-
tema Nacional de Preços e Índices para 
Construção Civil (Sinapi), para constru-
ção de preços de serviços, projetos e 
obras do setor, estimando custos com 
elevado nível de detalhamento. 

A calculadora funciona da seguinte for-
ma: o usuário pode compor uma cesta 
ilimitada de itens, desde unidades ope-
racionais de estações elevatórias de 

Calculadora de Custos traz estimativas 
mais realistas para as operações
Mais uma vez a tecnologia é grande 
aliada para os prestadores de serviços de 
saneamento

água com diversas capacidades de va-
zão até obras lineares como redes co-
letoras de esgoto. O sistema apresenta 
custo estimado para todas as Unidades 
da Federação e permite, inclusive, ave-
riguar como tais custos têm evoluído 
ao longo do tempo.
De acordo com a superintendente técni-
ca da ABCON SINDCON, Ilana Ferreira, 
a ferramenta foi desenvolvida para que 
todas as informações sobre os custos 
de construção do setor estivessem dis-
poníveis em um só local. Esses dados 
estão pulverizados em diferentes fontes 
de informação e não trazem as compo-
sições de obras utilizadas no setor. 

“A falta de informações centralizadas 
fez com que membros do Conselho 
Técnico da ABCON SINDCON sistema-
tizassem a extensa lista de itens que 
compõem as obras de abastecimen-
to de água e esgotamento sanitário. 
Após uma exaustiva análise, todo o 
racional construído foi automatizado 
para a Calculadora de Custos em Sa-
neamento. Assim, as informações são 
atualizadas mensalmente e de forma 
automática, garantindo que o usuário 
tenha acesso aos últimos dados dis-
poníveis”, explica Ilana. 

Com a calculadora em mãos, o usuário 
pode estimar de forma mais realista o 
custo de obras no setor e aprimorar a 
análise de viabilidade dos projetos em 
desenvolvimento. 

O produto deverá ser lançado em bre-
ve, quando serão conhecidos todos os 
detalhes para acesso e uso. Para os 
associados ABCON SINDCON, a Calcu-
ladora de Custos de Saneamento será 
gratuita. Os não-associados poderão 
utilizar a ferramenta por meio de assi-
natura do serviço. 

Calculadora 
de Custos
E M  S A N E A M E N T O

 > SERVIÇOS
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1. O usuário informa 
o tipo de obra a ser 
realizada.

2. O sistema irá buscar 
os preços dos itens na 
base SINAPI para a UF 
desejada.

3. E entrega orçamento 
e comparativo de 
preços de acordo com 
a base SINAPI para a 
obra consultada.
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Calculadora 
de Custos
E M  S A N E A M E N T O

Solução macro, em tempo 
real da análise dos custos de 
um projeto de abastecimento 
de água ou de esgotamento 

sanitário.
Desenvolvida com base na experiência opera-
cional da execução de obras do setor, a Calcula-
dora simula o orçamento dos itens necessários 
para executar uma obra de saneamento, seja de 
esgotamento sanitário ou de abastecimento de 
água, consultando diretamente a base SINAPI. 

Nosso banco de dados conta com a decomposi-
ção detalhada de cada tipo de obra. Basta o usu-
ário informar o item a ser realizado que o siste-
ma retornará o valor, considerando os preços do 
estado e o período em que a obra será realizada.

CONHEÇA!

https://www.abconsindcon.com.br/calculadora-de-custos/
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Demandas para o futuro

A ABCON SINDCON realizou no dia 11 
de março sua primeira iniciativa com a 
Isle Utilities, empresa global dedicada à 
divulgação tecnológica, com 90 consul-
tores espalhados pelo mundo. O evento 
conjunto adotou o modelo TAG (Grupo 
de Aprovação de Tecnologia, pela sigla 
em inglês), pelo qual a Isle convida em-
presas fornecedoras de diferentes paí-
ses a apresentarem suas soluções em 
uma live com representantes das em-
presas, levando em consideração as 
demandas solicitadas por estas. Des-
sa forma, as companhias podem ava-
liar quais tecnologias estão disponíveis 
e apropriadas para serem incorporadas 
por suas respectivas operações. 

Associados de todos os portes par-
ticiparam da primeira TAG ABCON           
SINDCON preparada pela Isle. Giuliano 
Dragone, do Conselho Técnico da enti-
dade, definiu como positivo o primeiro 
workshop, em que foram apresentadas 
cinco tecnologias. Duas delas, inclusi-
ve – a secagem do lodo e o tratamento 
de esgoto em comunidades afastadas 
–, haviam sido elencadas pelo Conse-

lho como de interesse mútuo para que 
fosse avaliada no âmbito do grupo.    

“É previsto um grande aumento de co-
leta e tratamento de água e esgoto no 
Brasil nos próximos anos. Consequen-
temente, teremos mais resíduos nas 
estações de tratamento, e a secagem 
surge como alternativa interessante 
nesse cenário”, explica Giuliano. A tec-
nologia apresentada utiliza a técnica 
de congelamento e vem da Suécia. 

A solução para tratamento de esgoto 
em comunidades afastadas tem como 
origem a África do Sul. “Precisamos de 
tecnologias acessíveis para atender a 
todos no esforço de universalização 
colocado com o novo marco legal do 
setor”, comenta Giuliano. O encontro 
ainda trouxe soluções para eletroco-
agulação (Reino Unido), automação e 
controle de sólidos (Escandinávia) e de 
ionização (EUA).

“A ideia é adotar esses eventos de tec-
nologia de forma sistemática, com pes-
quisas constantes entre os associados 
para entendermos quais são as suas 
demandas”, completa Giuliano.

Associados participaram da primeira TAG 
ABCON SINDCON preparada pela Isle

 > TECNOLOGIA

Evento discutiu a previsão do grande aumento nos serviços de saneamento 
básico e a necessidade de compartilhar estudos e tecnologias. 
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Infra Women
Infra Women Brazil (IWB) é um grupo 
sem fins lucrativos dedicado à promo-
ção e incentivo da presença de mulhe-
res no setor de infraestrutura.

Com um início informal, o IWF nasce de 
um grupo de mulheres que atuam nos 
setores público e privado do mercado 
de infraestrutura, e da necessidade de 
um espaço em que fosse possível com-
partilhar ideias e experiências para au-
xiliar no desenvolvimento da agenda de 
infraestrutura no Brasil. 

Fundado em 2020, o Infra Women Brazil 
reúne mais de 500 membros dos mais 
diversos setores do segmento de infra-
estrutura.

Dez apostas para 
diversidade e inclusão em 
2021 

O ano 2020 foi como nenhum outro. 
Em meio a uma pandemia sem fim, ao 
luto de pessoas queridas e ao racismo 
escancarado, a pauta de diversidade 
ganhou, porém, destaque no meio em-
presarial. 

Confira a pesquisa realizada pela con-
sultoria Mais Diversidade, publicada na 
revista Você RH de dezembro de 2020, 
que aponta que o assunto deve ganhar 
ainda mais espaço na agenda corpora-
tiva: 97% das empresas ouvidas preten-
dem manter ou aumentar seus inves-
timentos em inclusão em 2021 – isso 
num cenário de cintos apertados e cri-
se econômica. 

ESG – Environmental, 
Social and Governance
Investidores, consumidores e empre-
sas dão sinais de que as mudanças sis-
têmicas rumo à sustentabilidade estão 
em curso. O desafio ainda é dar escala 
e celeridade a este movimento. 

Marcado pela pandemia da Covid-19, o 
ano de 2020 frustrou tentativas de pla-
nejamento por parte de empresas e or-
ganizações. Entre demissões e home 
office, a preocupação com a sobrevi-
vência ocupou corações e mentes, es-
pecialmente nos meses mais delicados 
da quarentena e do isolamento social. 

 > NA REDE
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Mundo sem bitucas

A iniciativa MUNDO SEM BITUCAS atua 
na conscientização de fumantes e não 
fumantes em prol da problemática das 
bitucas de cigarros com oficinas educa-
tivas, palestras, mutirões de limpeza e 
intervenções artísticas, conteúdos digi-
tais, desenvolvimento e participação em 
eventos voltados à sustentabilidade. 

Seu objetivo é contribuir com o alcance 
de seis pontos das ODS (Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável). 

Confira os resultados 
brasileiros da pesquisa 
CYCLES 2020
O que os jovens entendem por bem-es-
tar? Qual o nível de satisfação deles 
com a cidade em que vivem? E com 
sua comunidade? Descobertas sobre 
estes e outros temas foram divulgadas 
pelo Instituto Akatu, que desenvolveu 
no Brasil a pesquisa CYCLES: Children 
and Youth in Cities – Lifestyle Evalua-
tions and Sustainability.

No país, foram mais de 2 mil entrevis-
tados (203 em São Paulo), entre 12 e 
24 anos, respondendo ainda questões 
sobre sentimentos de felicidade, satis-
fação e positividade, além de aspectos 

 > NA REDE

como preocupação financeira, disposi-
ção para praticar atividades e hábitos 
de consumo. 

Os resultados da pesquisa são de gran-
de utilidade para a sociedade e as em-
presas compreenderem melhor os esti-
los de vida e as aspirações dos jovens 
que vivem em grandes cidades para, 
então, contribuir na promoção de esti-
los mais sustentáveis de vida.

CYCLES é um projeto do Centro para 
a Compreensão da Prosperidade Sus-
tentável
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Comunicação 
ininterrupta, 
transparente e 
essencial
Por Juliana Calsa

Foi na saudosa Águas de Limeira, pri-
meira concessão privada de sanea-
mento no Brasil, que iniciei minha jor-
nada em comunicação corporativa há 
15 anos. Jornalista, deixei de entrar na 
casa das pessoas pela TV e passei a 
entender que a água, ao chegar na tor-
neira de cada cliente, traz consigo uma 
série de mensagens. O desafio dessa 
comunicação, ininterrupta, transparen-
te e essencial como o saneamento, me 
encantou.

Tem sido uma experiência única conhe-
cer o Brasil real, com toda a sua com-
plexidade e seus extremos. Foram anos 
de trabalho intenso, em que me depa-
rei com a dura realidade dos que vivem 
sem saneamento, mas também viven-
ciei a sensação extasiante de acom-
panhar a transformação realizada pelo 
trabalho de milhares de profissionais 
que atuam no setor. 

Acompanhando a evolução deste mer-
cado tenho visto a comunicação ga-
nhar espaço e reconhecimento, vista 
como área estratégica. Não está facul-

tado a um prestador de serviço ignorar 
seus clientes. É preciso conversar com 
as pessoas; é preciso saber ouvi-las; é 
preciso achar o tom. De que vale ins-
talar as estruturas se ninguém souber 
como usar?

Porém, a comunicação não se limita 
ao conjunto de profissionais responsá-
veis por campanhas, redes sociais e re-
lacionamento com a mídia. Se tornou 
uma das habilidades mais valorizadas, 
independentemente da função exerci-
da. Em um mundo hiperconectado, per-
de quem não se dedica a se comunicar 
melhor ou não percebe que absoluta-
mente tudo comunica.

A nossa reputação é formada, em gran-
de parte, pelo resultado das nossas en-
tregas e por quanto elas conseguem 
superar as expectativas. Não há inves-
timento em publicidade ou em qualquer 
marca que supere uma boa entrega e 
um bom relacionamento. Contudo, a 
comunicação pode e deve dar visibili-
dade para um serviço bem executado. 

No saneamento, buscamos mostrar que 
o resultado do nosso trabalho vai além 

de água na torneira e da destinação 
correta do esgoto: a conta paga no fim 
do mês simboliza a saúde, o desenvol-
vimento e a qualidade de vida de uma 
família. Desafiando nossa criatividade, 
estamos em busca de conexões. Não 
exatamente como aquelas que ligam 
casas à rede pública e promovem a ex-
pansão do sistema. Nosso trabalho é 
conectar pessoas, causas e propósitos.     

Ainda há muitas pessoas sem sanea-
mento básico no Brasil. Boa parte de-
las talvez não tenha a dimensão das 
consequências deste problema. Ou-
tras, sequer imaginam o poder de trans-
formação que estes serviços podem 
promover. Precisamos chamá-las para 
conversar. 

Juliana Calsa é diretora de comunicação na BRK Ambiental e foi reconhecida em 2020 como top 
10 comunicadores do ano pela ABERJE – Associação Brasileira de Comunicação Empresarial.
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