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Marco legal, ano um
Arcabouço jurídico da Lei 14.026/20 
avança, um ano após sua publicação
+ Entrevista com Teresa Vernaglia, nova presidente do 
Conselho de Administração da ABCON SINDCON
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Novo Conselho de 
Administração 
Desde o dia 1º de julho, a ABCON  
SINDCON possui um novo Conselho de 
Administração. 

Representantes das empresas associa-
das à entidade escolheram por aclama-
ção os integrantes do órgão, que assu-
mem seus mandatos com vigência por 
dois anos, até junho de 2023. 

A nova presidente no Conselho de Admi-
nistração para o próximo biênio será Te-
resa Vernaglia, CEO da BRK Ambiental. 
Ela sucede no cargo Carlos Henrique da 
Cruz Lima (Grupo Águas do Brasil).  

Confira a nova composição do Conse-
lho de Administração da entidade no 
expediente desta edição.
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Nesta edição
Nesta edição: os avanços do marco legal 
do saneamento ao completar um ano de 
vigência 
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Assinatura da concessão Águas do Rio (Grupo Aegea): o 
mercado já sente os reflexos positivos do novo marco legal  
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O novo marco legal do setor completa um 
ano com perspectivas muito positivas. 

Nesta edição da revista Canal, procu-
ramos registrar alguns dos avanços já 
notados no período.  

Nossa agenda institucional segue com 
demandas importantes, cujo êxito será 
decisivo para a consolidação do novo 
marco. No âmbito desse cenário de in-
teração com os diversos players que 
compõem o setor, e ainda com o in-
tuito de trazer para o debate público a 
importância de acelerarmos os inves-
timentos em saneamento, a entidade 
tem produzido uma série de estudos e 
análises conjunturais.  

Em parceria com a ABDIB (Associação 
Brasileira da Infraestrutura e Indústria 
de Base), vamos completar em agosto 

Fazendo  
história

a websérie sobre os “Desafios da Im-
plementação do Novo Marco do Sanea-
mento”, que reunirá, em seis episódios, 
dezenas de especialistas e autoridades 
para discutir desde aspectos gerais da 
lei até tópicos específicos, como mo-
delagem, contratos e regulação.  

O material, disponível na íntegra no ca-
nal do YouTube e no site da ABCON 
SINDCON, traz uma rica análise do mo-
mento atual do saneamento.      

Os próximos passos do setor e da as-
sociação estão delineados. Vamos 
prosseguir nesse caminho, fazendo 
história e permitindo que o saneamen-
to se fortaleça cada vez mais como 
prioridade nacional. 

A ABCON SINDCON prossegue na 
interlocução com o governo e os 
principais players do setor para o 
saneamento continuar na trilha do 
desenvolvimento

 > EDITORIAL
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Percy Soares Neto, Diretor Executivo da ABCON SINDCON
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Ambiental Saneamento avança na 
conquista do mercado de saneamento 

Fundada em 2019, a Ambiental Sanea-
mento e Participações Ltda., é a mais 
nova associada da ABCON SINDCON. 

Localizada em Belo Horizonte (MG), a 
Ambiental Saneamento traz ao merca-
do um grande acervo técnico de qua-
lidade oriundo de projetos realizados 
pela sua controladora, o Grupo Cowan, 
que possui mais de 30 anos de servi-
ços e parcerias grandes players do se-
tor de saneamento básico no Brasil.

De acordo com o Conselheiro Consul-
tivo da Ambiental Saneamento, Pedro 
Bernardes de Melo, “o setor necessita 
urgentemente de vultuosos investimen-
tos para reverter a grande e lamentável 
deficiência de milhões de pessoas sem 
acesso à coleta de esgoto e abasteci-
mento com água potável. Toda nossa 
experiência no setor permite que seja-
mos excelente parceira para investido-
res nacionais e internacionais na pres-

tação de serviços para tratamento de 
água/esgoto, limpeza urbana e gestão 
de resíduos e descontaminação”. 

Por meio da ABCON SINDCON, a 
Ambiental Saneamento deve expan-
dir sua representatividade em todo 
país. “Temos o intercâmbio de expe-
riências, idéias e soluções de proble-
mas comuns. Apoiaremos a ABCON  
SINDCON em suas realizações de na-
tureza técnica, social, cultural e econô-
mica”, enfatiza. 

Apesar da recente fundação, a Am-
biental Saneamento e Participações já 
possui um potente acervo técnico com 
participação em sociedades nas ope-
rações , por exemplo, nos municípios 
de Campos dos Goytacazes (SP), Ni-
terói (RJ) e Petrópolis (RJ).

Mais informações podem ser acessa-
das pelo portal da Ambiental.

A empresa conta com a expertise de 
sua controladora, o Grupo Cowan, que 
possui mais de 30 anos de experiência na 
prestação de serviços de saneamento.

 > JANELA DOS  
ASSOCIADOS
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ETE da concessionária Águas de Niterói (Grupo Águas do Brasil), 
uma das cidades em que a Ambiental possui acervo técnico 

https://ambientalsaneamento.com.br/
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A caminho da 
universalização

Quando a Lei 14.026/2020 foi sanciona-
da em 15 de julho do ano passado, o se-
tor ganhou uma nova diretriz, com três 
grandes pilares: melhor regulação, mais 
competição e geração de ganhos de es-
cala aprimorada na prestação dos servi-
ços, pilares esses que visam à universa-
lização dos serviços de saneamento. 

Um novo caminho começava a se de-
senhar, com a presença mais incisiva 
da iniciativa privada em investimentos, 
gestão e operação. Mas já se sabia de 
antemão que o caminho ainda precisa-
ria ser pavimentado com os decretos 
que viriam a regulamentar o novo mar-
co. Um ano depois, a estrada já recebeu 
as “melhorias” de boa parte do arca-
bouço jurídico previsto, e os primeiros 
resultados começam a aparecer. 

Já em 2020 tivemos os primeiros leilões 
de vulto. Em abril deste ano, o leilão da 

Com o arcabouço jurídico do novo marco 
legal do setor se formando, mercado 
apresenta os primeiros sinais de evolução 
para atingir a meta estipulada para 2033

Cedae deu uma mostra do impacto que 
a competição no setor trará para a eco-
nomia brasileira, arrecadando R$ 22,62 
bilhões com outorgas (134% de ágio), 
a serem compartilhados entre o esta-
do e as cidades que participaram da li-
citação. Foi o pontapé inicial para um 
investimento que terá impacto na eco-
nomia fluminense de R$ 46,8 bilhões, e 
melhorará as condições de vida de 11 
milhões de pessoas. 

Ainda há muito a avançar. Segundo 
levantamento baseado em dados do 
SNIS – Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento, 888 delega-
ções ou concessões estão vencidas ou 
sem formalização em todo o país. São 
números que indicam um grande desa-
fio pela frente, mas o caminho começa 
a ser pavimentado para levar serviços 
de água e esgotamento sanitário a to-
dos até 2033.

 > CAPA
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Presidente da Iguá Saneamento, Carlos Brandão, 
durante assinatura do contrato de concessão do bloco 2 
da Cedae, realizada em 12 de agosto, no Rio de Janeiro.

Foto: Lucas Landau
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Decreto de capacidade 
econômico-financeira está 
em vigor

Empresas precisam comprovar condições de 
investimento em duas etapas, até o final de 2022. “A 
medida tem o grande mérito de estabelecer uma régua 
para o mercado”, avalia a ABCON SINDCON

Publicado no último dia 31 de maio, o 
Decreto 10.710/21 é mais uma medida 
que complementa a regulação da Lei 
14.026/20. Ele estabelece a metodo-
logia de comprovação da capacidade 
econômico-financeira das operadoras 
de serviços de abastecimento de água 
potável e/ou de esgotamento para 
cumprir as metas de universalização 
do novo marco legal do saneamento. 

Essa capacidade precisa ser compro-
vada em duas fases, tanto por opera-
doras que prestam seus serviços com 
base em contratos de programa (ope-
radores públicos), quanto pelos pres-
tadores que passaram por licitação 
(operadores privados) e irão incluir as 
metas de universalização.

Na primeira fase, acontece uma aná-
lise contábil da situação financeira da 

empresa, a partir dos balanços da com-
panhia dos últimos cinco anos. Até o 
final deste ano, as empresas precisam 
entregar os documentos comprobató-
rios. Depois, até 31 de março de 2022, 
a agência reguladora local deverá to-
mar a decisão sobre a efetividade des-
sa comprovação de boas condições fi-
nanceiras.

Na segunda etapa, as empresas preci-
sam mostrar que possuem condições 
de financiar e/ou custear os futuros 
empreendimentos, seja com recur-
sos próprios ou provenientes de uma 
instituição financeira. Será necessá-
rio apresentar estudos de viabilidade 
para a universalização e um plano de 
captação de investimentos para atingir 
as metas. O prazo para essa segunda 
comprovação termina no final de 2022.

Não atende

Atende

Informações incompletas
Depasa (AC) e ATS (TO) não tinham 
informações completas para a 
realização da análise.

Não há Companhia Estadual

Quais Companhias Estaduais de saneamento 
passariam nos critérios da 1ª Fase definidos pelo 
Decreto 10.710/2021

Com base nos dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Sanea-
mento - SNIS, a ABCON SINDCON realizou o exercício a cima. É importante ressal-
tar que a avaliação a ser realizada pelos entes reguladores será baseada nas de-
monstrações financeiras auditadas das companhias - e não pelos dados do SNIS.
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Revisão do decreto 7217 
é o próximo documento a 
ser publicado

O próximo ato legislativo aguardado 
pelo setor de saneamento a fim de con-
solidar o novo marco legal é a revisão 
do decreto 7217, que regulamenta o 
antigo marco, a Lei 11.445, de 2007.

Com esse decreto, estará concluído o 
entorno regulatório da Lei 14.026/20, 
que traz, como cláusula pétrea, a ne-
cessidade de se atingir a universaliza-
ção dos serviços (99% de água potável 
e 90% de esgoto coletado e tratado) 
até 2033.

Além do Decreto 10.710/21, sobre a 
capacidade econômico-financeira das 
empresas, outros avanços importantes 
na legislação já haviam sido observa-
dos nos últimos meses.  

No dia 24 de dezembro do ano passa-
do, veio a público o Decreto 10.588/20, 
que trouxe as regras para o apoio técni-
co e financeiro com recursos onerosos 
e não-onerosos da União às empresas, 
fixando o final de março do próximo ano 
como prazo para a conclusão do proces-
so de regionalização nos municípios.

Em 2 de março deste ano, foi publicado 
o decreto que altera a estrutura da Agên-
cia Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA), a fim de adequá-la às exi-
gências estabelecidas pelo novo marco 
regulatório do setor. Além da gestão in-
tegrada dos recursos hídricos, a agência 
passa a trabalhar nas diretrizes nacio-
nais de regulação para o saneamento.

Especialistas 
analisam o futuro 
do saneamento 
com o novo marco

O ano um do novo marco do saneamento foi celebrado 
com uma obra de referência que aponta o que se es-
pera do setor a partir da lei que veio estabelecer novos 
parâmetros e modelos para as concessões. A Editora 
e Livraria Quartier lançou o livro “Novo Marco Regula-
tório do Saneamento Básico no Brasil: Estudos sobre 
a nova Lei nº 14.026/2020”.

O projeto tem apresentação do deputado Geninho Zu-
liani (DEM-SP) e reúne 50 textos em dois volumes, com 
mais de mil páginas de reflexão sobre a implementa-
ção de uma nova estratégia para universalização dos 
serviços de saneamento básico até 2033.
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Teresa Vernaglia assume a presidência 
da ABCON SINDCON 

Teresa Vernaglia, CEO da BRK Ambien-
tal, sucede no cargo Carlos Henrique 
da Cruz Lima (Grupo Águas do Brasil) e 
se torna, assim, a primeira mulher a co-
mandar a entidade, como presidente. 

Engenheira com especialização em 
gestão de negócios, Teresa ocupa po-
sições de liderança na área de infraes-
trutura há 25 anos, tendo participado 
do processo de universalização dos se-
tores de telecomunicações e energia. A 
executiva liderará o segmento privado 
do saneamento no enfrentamento do 
desafio de proporcionar à população o 
acesso universalizado aos serviços de 
água, coleta e tratamento de esgoto. 

Nesta entrevista, ela fala sobre os desa-
fios e prioridades de sua gestão. Confira: 

Revista Canal - Quais são os principais 
desafios que sua gestão deve enfren-
tar? Quais as prioridades? 

Teresa Vernaglia - São dois os princi-
pais desafios. O primeiro é a consoli-
dação do Marco do Saneamento, a Lei 
14026/20, atuando no tripé que será a 
base desta consolidação. São eles o 
processo de regionalização, que está 
em andamento; a efetivação do decre-
to de capacidade econômico-financei-
ra, editado em maio; e a agenda regula-

tória, de fundamental importância para 
o setor no longo prazo. Esta será lide-
rada pela Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (ANA) e deverá en-
tregar 23 normas de referência até o fi-
nal de 2022, conforme sua agenda para 
2021-2022. O segundo desafio é seguir 
o trabalho que vem sendo construído 
com êxito nas gestões anteriores da 
entidade, de fortalecimento da ABCON 
como a voz de credibilidade para trans-
formação do saneamento no país. 

R.C. - Qual a sua visão do setor?  

T.V. - O saneamento talvez seja, dentro do 
setor de infraestrutura, aquele com maior 
impacto ambiental e social. Para fazer 
frente aos investimentos necessários, da 
ordem de R$ 700 bilhões nos próximos 
10 a 15 anos, o setor passará por uma 
profunda transformação. Será necessá-
rio formar profissionais, desenvolver a 
cadeia de suprimentos, com decisões 
sobre ampliação e construção de novas 
fábricas, por exemplo. O saneamento es-
tará na agenda de fornecedores de equi-
pamentos e de prestadores de serviços. 
Decisões tecnológicas terão maior rele-
vância na busca por eficiência e no trato 
das questões ambientais.  

 > ENTREVISTA
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A ABCON SINDCON renovou seu Conselho de 
Administração para o período 2021-2023. 

Teresa Vernaglia, Presidente do Conselho de 
Administração da ABCON SINDCON
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R.C. - Em relação às demais universa-
lizações, de setores da infraestrutura, 
a do saneamento é mais complicada? 

T.V - O maior desafio de qualquer setor 
de infraestrutura é a segurança jurídica 
para o investidor. No saneamento, te-
mos uma descentralização regulatória 
em função da interpretação majoritária 
de que o serviço de saneamento é de in-
teresse local e, portanto, sua regulação 
também. Neste sentido, poderíamos, no 
limite, ter até 5.570 agências regulado-
ras do saneamento emitindo normas. O 
Marco do Saneamento buscou endere-
çar isso dentro dos limites constitucio-
nais, atribuindo à ANA a responsabilida-
de de editar normas de referência para 
todo o país, apresentando as melhores 
práticas regulatórias e, dessa forma, au-
mentando a segurança jurídica.  

R.C. - Quais foram as conquistas de que 
mais se orgulha até aqui em nome do 
setor? E o que almeja ainda alcançar? 

T.V. - Ter participado de forma ativa, 
desde o início, das discussões que cul-
minaram na aprovação da nova Lei foi 
uma experiência muito gratificante. O 
Marco do Saneamento foi a pedra an-
gular para esse novo momento do se-
tor. Agora temos que torná-lo realidade, 
promovendo-o de norte a sul para que 
os mecanismos ali propostos promo-
vam as mudanças que o setor precisa.  

R.C. - O fato de você ter se tornado a 
primeira mulher a dirigir a associação 
tem um significado especial? 

T.V. - Ser presidente de uma associa-
ção com a envergadura da ABCON, e 
com uma agenda que será transforma-
dora para o setor nos próximos dois 
anos, é uma grande responsabilidade. 
O fato de ser mulher é emblemático. 
Aponta para o futuro, para uma agenda 

também da diversidade, ligada com a 
pauta ASG (ou ESG, na sigla em inglês). 
Ter uma liderança feminina é uma men-
sagem de avanço e um incentivo para a 
presença de mais mulheres no setor.  

R.C. - Qual a sua expectativa a respeito 
do novo planejamento estratégico da 
entidade? 

T.V. - A implementação e consolidação 
do Marco do Saneamento é a nossa ban-
deira para fora. Entendo que, internamen-
te, temos o mesmo desafio com o plane-
jamento estratégico. Ele foi amplamente 
debatido entre todas as associadas e 
traz aspectos importantes de aperfeiçoa-
mento da nossa governança corporativa, 
bem como dos processos e programas. 
Minhas expectativas são elevadas.  

R.C. - Para quem está chegando no se-
tor agora e vai se associar à ABCON 
SINDCON, qual o recado? 

T.V. - Os que estiverem chegan-
do no setor, encontrarão na ABCON  
SINDCON uma entidade referência 
para debater e contribuir para o aper-
feiçoamento das políticas públicas re-
lacionadas ao saneamento.  

R.C. - Como a ABCON SINDCON pode-
rá contribuir nos próximos anos para 
elevar a qualidade de vida a partir do 
saneamento? 

T.V. - Defendendo a consolidação do 
Marco legal do Saneamento, um am-
biente jurídico e regulatório seguro e 
previsível para os vultuosos investi-
mentos necessários, bem como contri-
buindo para a qualificação e a expan-
são dos projetos para concessão. Com 
isso, mudaremos a vida de milhões de 
brasileiros que ainda sofrem dos efei-
tos principais e acessórios que a falta 
de saneamento acarreta.
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Teresa Vernaglia no evento de lançamento do 
Panorama 2021, em 27 de julho
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Conquistas e 
perspectivas

Por Carlos Henrique da Cruz Lima

Findou em junho de 2021 nossa gestão 
nos últimos dois anos, na presidência 
dos Conselhos de Administração da 
ABCON e do SINDCON, que contou com 
conquistas importantes, como a apro-
vação do Marco Regulatório do Sanea-
mento brasileiro, em julho do ano pas-
sado, há muito sonhada pelo mercado 
privado, investidores e operadores. 
Nossa associação se destacou através 
de um trabalho de grande intensidade 
junto a todos os stakeholders. E essa 
lei já se faz sentir, posto que a partici-
pação privada no mercado quase tripli-
cou neste curto período. 

Fruto do mesmo esforço, vimos apro-
vados os decretos de apoio técnico e 
financeiro (dezembro/20) e de capaci-
dade econômico-financeira (junho/21), 
que, sem dúvida, abrirão ainda mais as 
possibilidades de crescimento de nos-
sos associados. 

Mantivemos estreito contato com a 
ANA (Agência Nacional de Águas e Sa-
neamento Básico), uma vez que, fruto 
da aprovação do Marco, esta terá parti-

cipação de grande importância dentro 
do mercado, agora regulado.  

Estamos acompanhando de perto o 
projeto de lei de debêntures incentiva-
das que trará alternativas importantes 
para financiamento das operações, 
rumo à universalização dos serviços. 

Internamente, mantivemos nossos co-
mitês funcionando de forma intensa e 
ininterrupta, dando suporte às ações 
de nossa associação. 

Desenvolvemos e aprovamos em as-
sembleia o Planejamento Estratégico 
para o próximo quinquênio, que nos 
servirá de guia, ao tempo em que es-
tabelece metas rígidas, ousadas, mas 
factíveis, as quais devemos buscá-las 
em nosso dia a dia. 

Não menos importante, nossa decisão 
de implementar um programa de com-
pliance robusto, acompanhando o novo 
momento em que, felizmente, estamos 
a viver em nosso país no tocante às re-
gras de participação transparentes, tan-
to nas licitações e leilões quanto nas 
operações correntes no cumprimento 
dos contratos em curso. 

Antevemos um crescimento vertigino-
so da participação da iniciativa privada 
no saneamento básico para os próxi-
mos cinco anos, em função de termos 
agora, por meio das leis e decretos 
aqui citados, a segurança jurídica para 

que sejam atingidas as metas de 2033, 
quando a população brasileira poderá 
finalmente ter à sua disposição os ser-
viços de abastecimento de água potá-
vel e esgoto coletado e tratado, por ela 
tanto esperado.

 > ARTIGO
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“Na aprovação do Marco Regulatório do 
Saneamento brasileiro, a associação se destacou 
através de um trabalho de grande intensidade 
junto a todos os stakeholders envolvidos” 

Carlos Henrique da Cruz Lima, ex-presidente do 
Conselho de Administração da ABCON SINDCON
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Com a presença de parlamentares e au-
toridades, a ABCON SINDCON lançou 
em Brasília a Agenda Legislativa dos 
Operadores Privados de Saneamento 
2021, uma nova compilação publicada 
pela entidade, que reúne os principais 
projetos em tramitação no Congresso 
com relação direta com o setor, acom-
panhados de suas respectivas análises.  

Um dos projetos de grande importân-
cia para o setor é o PL 2.646/2020, do 
deputado federal João Maia (PL-RN) e 
demais coautores, que amplia as pos-
sibilidades de emissão de debêntures 
incentivadas para o setor de infraestru-
tura. O projeto propõe criar uma nova 
modalidade de títulos de dívida (as de-
bêntures de infraestrutura), aperfeiçoar 
o marco legal das debêntures incenti-

PL de debêntures é 
destaque na Agenda 
Legislativa  

vadas e corrigir as barreiras para ope-
ração de fundos de investimento em 
infraestrutura. Dessa forma, instala um 
novo mecanismo de captação de recur-
sos financeiros para o saneamento. 

Escolhido para ser o relator do PL 
2.646/2020, o deputado federal Arnal-
do Jardim (Cidadania-SP) está otimis-
ta com o andamento dos trabalhos no 
Legislativo. Em 9 de junho, foi aprova-
do o requerimento para a matéria seja 
votada com urgência pelo plenário da 
Câmara. A expectativa é que a delibe-
ração aconteça ainda na primeira quin-
zena de julho. 

A Agenda Legislativa dos Operado-
res Privados de Saneamento pode ser 
acessada na íntegra aqui.
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Nova publicação da ABCON SINDCON traz 
uma análise dos principais projetos que 
tramitam no Congresso e que podem vir 
a afetar o setor de saneamento

Fac-símile do artigo em defesa da PL de 
debêntures, assinado por Venilton Tadini, 
Presidente-executivo da Abdib, e Percy Soares 
Neto, Diretor executivo da ABCON SINDCON, 
publicado no Valor Econômico em 28 de junho

 > POLÍTICAS 
PÚBLICAS

https://conteudo.abconsindcon.com.br/agenda-legislativa-2021
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Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho

Deputados Ricardo Barros e Evair Vieira de Melo

Da esquerda para direita: Roberto Muniz, deputado Felipe 
Rigoni, deputado Enrico Misasi, Rogério Marinho, deputado 
Evair Vieira de Melo, Percy Soares Neto e Pedro Maranhão

Secretário nacional de saneamento, Pedro Maranhão, e 
Percy Soares Neto, diretor executivo da ABCON SINDCON

Lançamento da Agenda Legislativa dos 
Operadores Privados de Saneamento

 > POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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Situado na parte oriental da Amazônia 
Legal, o Amapá sofre com a falta de sa-
neamento básico. Apenas um a cada 
três habitantes no estado conta com o 
acesso à água encanada, e a coleta de 
esgoto é restrita a 7,1% de uma popula-
ção total de 750 mil habitantes. 

Muito se discutiu se o estado oferece-
ria condições para um projeto que fos-
se atrativo para a parceria com a inicia-
tiva privada, e o resultado é que, a partir 
de uma modelagem feita pelo BNDES, 

Depois da Cedae, 
mais leilões 
movimentam o setor 

o Amapá terá o primeiro grande leilão 
de saneamento do Norte do país. Os 
investimentos previstos alcançam R$ 
3 bilhões durante 35 anos de conces-
são (sendo R$ 984 milhões nos cinco 
primeiros anos), e trarão enormes im-
pactos econômicos, sociais e ambien-
tais à região.  

O leilão no Amapá está marcado para 
2 de setembro e terá lances que com-
binarão menor tarifa e maior valor de 
outorga.  

Licitação no Amapá será a 
próxima, em setembro. Será 
o primeiro grande leilão de 
saneamento do Norte do país

IR PARA A PÁGINA ANTERIOR | RETORNAR AO ÍNDICE | IR PARA A PRÓXIMA PÁGINA

O leilão da Cedae foir realizado em 30 
de abril e arrecadou R$ 22,6 bilhões.
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F INANCEIRO

Foto: Cauê Diniz
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Após uma primeira etapa bem-sucedi-
da, o leilão referente à concessão do 
bloco 3 da companhia Cedae será en-
corpado com mais municípios e levado 
à licitação até o final do ano, segundo 
o governo do estado do Rio de Janeiro.  

Outras cidades fluminenses importan-
tes, como Teresópolis e Angra dos Reis, 
devem lançar editais independentes. Os 
leilões municipais devem movimentar 
ao menos R$ 3,6 bilhões em obras, re-
presentando mais um driver de cresci-
mento para o setor. 

O Rio de Janeiro já possui exemplos exi-
tosos de concessões privadas, como 
a de Niterói. A cidade foi considerada, 
pelo quarto ano consecutivo, a melhor 
em saneamento no estado, subindo da 
26ª para a 24ª posição no ranking das ci-
dades brasileiras de grande porte exem-
plares no setor.  

Em Alagoas, acaba de entrar em ope-
ração a concessão privada de água e 
esgoto em 13 cidades da região metro-
politana de Maceió, com 1,5 milhão de 
habitantes beneficiados. Um novo leilão 
no estado está previsto para o primeiro 
trimestre de 2022. A proposta é que se-
jam formados dois novos blocos de mu-
nicípios, com investimento previsto de 
R$ 3 bilhões e 2,2 milhões de pessoas 
beneficiadas.  

Outros certames previstos ainda para 
2021 ou em processo de modelagem 
são os de Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, Paraíba e Ceará.

Macapá, capital do Amapá. O estado será o 
primeiro grande leilão de saneamento do Norte do 
país, com investimentos previstos de R$ 3 bilhões.
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Títulos verdes 
são apostas 
para captação de 
recursos 

Um recente estudo feito pelo Bank of 
America Merrill Lynch estimou que uma 
nova geração de investidores alocará 
nas próximas décadas entre US$ 15 e 20 
trilhões em fundos com políticas ESG. 
No Brasil, o financiamento sustentável é 
uma tendência com enorme potencial.  

De acordo com a Climate Bonds Initiati-
ve (CBI), organização sem fins lucrativos 
que analisa o mercado de títulos verdes 
no mundo, o país já é o maior emissor 
de green bonds na América Latina. Nos 
últimos cinco anos, a atividade com es-
ses fundos no Brasil alcançou R$ 5,4 bi-
lhões. Associados da ABCON SINDCON 
já realizaram emissões no ano passado. 

Green bonds, ou títulos verdes, são tí-
tulos de renda fixa utilizados exclusiva-
mente na captação de recursos utiliza-
dos para financiar projetos sustentáveis. 
Podem ser emitidos não apenas pelo 

Saneamento é a nova fronteira dos green 
bonds no Brasil 

setor privado, mas também por insti-
tuições públicas, como os bancos de 
desenvolvimento. As debêntures incen-
tivadas de infraestrutura, que estão sen-
do alvo de aperfeiçoamento a partir do 
PL 2.646/2020, são um exemplo de mo-
dalidade de investimento que pode ser 
enquadrada como título verde.     

Investimento de longo prazo e com 
enorme impacto socioambiental, o sa-
neamento deve alavancar esses núme-
ros nos próximos anos. Entre os investi-
dores a serem atraídos estão os fundos 
internacionais, fundos de pensão e pre-
vidência e asset managers (gestores de 
ativos de terceiros).  

Para saber mais, consulte o guia do 
CEBDS (Conselho Empresarial Brasilei-
ro para o Desenvolvimento Sustentá-
vel) aqui! 

Green bonds, ou títulos verdes, são títulos de renda 
fixa utilizados exclusivamente na captação de recursos 
utilizados para financiar projetos sustentáveis. 
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Combate às 
perdas no foco das 
operações 

Segundo o mais recente estudo do Ins-
tituto Trata Brasil sobre o tema, o índi-
ce de perdas de água no país continua 
alto. No geral, quase 40% da água cap-
tada não chega às torneiras. Entre as 
operações com gestão privada, porém, 
é possível encontrar bons resultados de 
redução de perdas físicas. Um exemplo 
pode ser observado na cidade de Pales-
tina, interior de São Paulo, onde a con-
cessionária ESAP (Iguá Saneamento e 
Aviva Ambiental) atingiu um índice de 
11%, graças aos investimentos e da atu-
ação de equipe técnica especializada. 

Associada à ABCON SINDCON, a 
Enops Engenharia é pioneira em proje-
tos de gestão de perdas de água para 
operadores públicos e privados brasi-
leiros. A empresa já realizou mais de 

100 diferentes contratos de serviços 
para redução e controle de perdas com 
projetos personalizados em todas as 
regiões do país.  

Carlos Berenhauser, CEO da Enops, ex-
plica que, na busca por melhores indi-
cadores, o gerenciamento de infraes-
truturas e a existência de ferramentas 
e mão-de-obra adequadas são impres-
cindíveis. “Para um resultado efetivo, 
é importante atuar no gerenciamento 
das pressões, ter rapidez e qualidade 
nos reparos, manter o controle ativo de 
vazamentos e o gerenciamento da in-
fraestrutura. Do ponto de vista de perda 
aparente, as recomendações são: redu-
ção de erros de medição, melhoria do 
sistema comercial, redução de fraudes 
e qualificação de mão de obra”, explica.  
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Considerada um dos gargalos 
das operadoras de saneamento, a 
recuperação de volumes perdidos de 
água no processo de distribuição é 
essencial para as metas operacionais 

Berenhauser: redução de perdas está diretamente 
conectada a sustentabilidade ambiental e do negócio.

 > ESG
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(continuação) 

O executivo acredita que o investimen-
to em projetos para redução de perdas 
de água se tornará protagonista na bus-
ca da eficiência. “Isto fica ainda mais 
evidente após a publicação da Portaria 
490, em março de 2021, que define as 
metas de perdas que todos os opera-
dores terão que atingir para obter re-
cursos federais, aumentando muito a 
perspectiva de ampliação dos contra-
tos de performance”, afirma ele. 

Para Berenhauser, muito mais que re-
cuperar o volume de água perdido no 
processo de distribuição, é preciso 
estar comprometido com o equilíbrio 
ambiental, social e econômico nos 
processos, projetos e ações que per-
correm todas suas áreas e níveis. Os 
trabalhos desenvolvidos no combate 
às perdas de água no sistema de distri-
buição vêm ao encontro dessa neces-
sidade. Por representar prejuízos de 
produção e desperdícios para o meio 
ambiente, o tema é de alta relevância 
para as políticas de ESG. 

Um dos trabalhos mais importantes 
na área em curso no país é o realizado 
pelo consórcio Verdagg, com a Enops 
na liderança, para a despoluição do rio 
Pinheiros. E essa ação envolve a comu-
nidade. Com o propósito de conhecer 
as características da população resi-
dente da bacia do córrego Zavuvus, foi 
realizado um diagnóstico socioambien-
tal para entendimento do território e 
desenvolvimento de um plano estraté-
gico de ação com as 32 comunidades 
do entorno e conexão ao tratamento de 
esgoto em mais de 15 mil residências. 
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Formação superior 
gratuita para 
colaboradores 

50 pessoas do grupo Aegea 
passaram por processo 
seletivo e terão o primeiro 
diploma de ensino superior 
ao final de 2021. 

Novo marco legal, novas concessões, 
novos postos de trabalho sendo gera-
dos, com a exigência de mão-de-obra 
qualificada para o setor ainda mais 
acentuada. Algumas concessionárias 
já iniciaram estratégias para suprir suas 
necessidades de expansão. É o caso 
do Grupo Aegea, que lançou a Acade-
mia Aegea, com o objetivo de conec-
tar seus colaboradores aos negócios, 
fornecendo qualificação gratuita para 
quem já atua na área.  

De acordo com a consultora Liriane Ce-
lante, o projeto nasceu em 2014, a partir 

de um estudo de mapeamento de pro-
cessos baseado na metodologia AMIP 
(Asset Management Improvement Plan 
ou Plano de Melhoria em Gestão de Ati-
vos). “O principal objetivo é assegurar a 
aplicação dos valores e das vantagens 
competitivas da Aegea Saneamento 
em todas as fases de maturidade de 
concessões por parte de todos os co-
laboradores envolvidos”, explica.  

A grade curricular é estruturada com 
uma nova frente de capacitação em en-
sino superior. “A graduação única e per-
sonalizada é voltada às necessidades 

do negócio de uma empresa de sanea-
mento”, comenta Liriane.  

A qualificação segue o formato EAD, 
com a parte prática aplicada ao negócio 
de acordo com questões reais da empre-
sa. “A graduação dura dois anos e conta 
hoje com a participação de 50 profissio-
nais aprovados em um processo rigo-
roso de vestibular aplicado em todas 
as concessões da Aegea”, acrescenta a 
consultora. Entre os critérios para a se-
leção está a priorização de quem ainda 
não possui diploma universitário.

Com duração de dois anos, a graduação, em formato 
de EAD, tem o objetivo de capacitar a equipe a 
solucionar problemas reais do dia a dia da concessão 

 > ESG



 > ÍNDICE 

 > CAPA

 > EDITORIAL

 > JANELA DOS  
ASSOCIADOS

 > ENTREVISTA

 > ARTIGO

 > POLÍTICAS 
PÚBLICAS

 > CAPITAL  
F INANCEIRO

 > ESG

 > TECNOLOGIA

 > ABCON SINDCON

 > INOVAÇÃO

REVISTA CANAL | NÚMERO 19 | AGOSTO 2021 19IR PARA A PÁGINA ANTERIOR | RETORNAR AO ÍNDICE | IR PARA A PRÓXIMA PÁGINA

Estamos preparados para esse futuro? 
Mais de 60% dos estudos 
mostram que existe 
correlação positiva entre a 
inclusão de fatores ESG e 
o desempenho financeiro 
das empresas 
A adoção de práticas de ESG (ou ASG, 
como também é conhecida no Brasil) é 
ainda tímida no país se compararmos 
com outros, principalmente os euro-
peus. Mas não há dúvida de que a preva-
lência dessas práticas entre os gestores 
de recursos das empresas vai atender a 
uma demanda que crescerá nos próxi-
mos anos. É imperativo se antecipar na 
busca de alternativas que beneficiem 
não somente o cliente, mas sociedade 
como um todo.

Segundo a Pesquisa Sustentabilida-
de19, publicada pela Anbima (Associa-
ção Brasileira das Entidades dos Merca-
dos Financeiro e de Capitais) em 2018, 
naquele ano as organizações já conside-
raram o potencial impacto de questões 
ESG em seu processo de investimen-
to. No entanto, somente uma pequena 
parte contava com uma área específica 
(11%), ou com funcionários diretamente 
envolvidos (18%), ou então adotava um 
comitê específico (5%) para avaliar in-
vestimentos. 

A preocupação do mercado com os in-
vestimentos ESG está aumentando e, a 
cada ano, um ponto de inflexão se torna 
cada vez mais forte: para atrair investi-
mentos, principalmente internacionais, 
será necessário algum nível de engaja-
mento com as questões ESG. 

 > ESG

E (ou A) de 
ambiental

Consumo de energia, água e eficiência 
energética

Reciclagem

Emissão de gases poluentes 

Preservação da biodiversidade

Medidas antidesastres

Consciência ambiental

S de social
Engajamento e rotatividade da equipe

Desenvolvimento intelectual dos 
funcionários

Atração e retenção de talentos

Segurança e saúde dos colaboradores

Relações com os clientes

Rede de fornecedores

Impacto na comunidade local

G de governança
Alinhamento e direitos dos acionistas

Alinhamento na remuneração dos 
executivos

Independência, experiência e 
remuneração do Conselho de 

Administração

Práticas contábeis

Solidez dos controles e processos 
internos

Transações com partes relacionadas

Transparência e responsabilidade

Estrutura de classes de ações e 
Prevenção a corrupção

O ABC do ESG

Fonte: Guia ASG Anbima, janeiro de 2020.
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O lodo como fonte 
de energia limpa e 
renovável

Com a combinação de resíduos orgâ-
nicos, lodo resultante do tratamento de 
esgoto e tecnologia é possível produzir 
biogás por meio do processo conheci-
do como “biodigestão”, que rende exce-
lentes resultados na geração de ener-
gia. As concessionárias privadas de 
saneamento estão entre as pioneiras 
na utilização dessa alternativa de ener-
gia limpa. 

Em Ribeirão Preto, interior paulista, o 
grupo GS Inima Brasil adotou o siste-
ma de cogeração de energia. Fonte de 
energia renovável, o biogás produzido 
após o tratamento do lodo de esgoto é 
injetado em um motogerador do tipo ci-
clo Otto, capaz de produzir 15 mil kWh/
dia, energia elétrica suficiente para su-
prir metade do consumo necessário ao 
tratamento de esgoto da cidade. 

Durante o processo, o biogás passa 
pelo tratamento de remoção de umida-

de antes de ser enviado aos motores 
de combustão e, assim, acionar os ge-
radores na produção de energia elétri-
ca.  O sistema permite que a água usa-
da para resfriamento dos motores seja 
aproveitada para o aquecimento do 
lodo no digestor. O gás tem alto poder 
calorífico, com aproximadamente 60% 
de CH4 (metano) e 40% de CO2 (gás 
carbônico).  

Ao lado da economia obtida, a tecnolo-
gia ainda contribui com o meio ambien-
te, evitando a emissão de metano para 
a atmosfera, um dos gases responsá-
veis pelo efeito estufa. 

Além de soluções sustentáveis, Ribei-
rão Preto pode se orgulhar de estar en-
tre as cidades com melhores índices de 
esgotamento sanitário no país, tendo 
firmado há 26 anos uma parceria com 
a iniciativa privada que beneficia os 
quase 700 mil habitantes do município. 

Concessão privada adota solução 
pioneira em Ribeirão Preto 
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Sistema de cogeração de energia elétrica da ETE 
Ribeirão Preto - GS Inima Ambient
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Panorama 2021 registra primeiros 
avanços após um ano de marco legal

“Uma nova fronteira social e econômica para 
o Brasil” é o tema da edição deste ano

O marco legal do saneamento já movi-
menta o mercado da forma como se es-
perava? Qual o potencial de expansão 
a ser explorado nos próximos anos, a 
partir do cenário de segurança jurídica 
que se instala com a consolidação da 
Lei 14.026/20? Que desafios o Brasil 
precisa enfrentar para atingir a univer-
salização dos serviços de água e es-
goto até 2033? Por que o saneamento 
se candidata, desde já, a se consolidar 
como um dos maiores drivers de cres-
cimento econômico do Brasil no perío-
do pós-pandemia?

Para tentar elucidar essas e outras 
questões de grande importância, leito-
res de todas as especialidades já po-
dem contar com o Panorama da Parti-

cipação Privada no Saneamento 2021. 

O anuário preparado pela ABCON  
SINDCON chega à sua oitava edição, 
com 144 páginas. A publicação foi apre-
sentada em julho, um ano após a publi-
cação do novo marco legal do setor.

O Panorama 2021 traz como tema 
“Uma nova fronteira social e econômi-
ca para o Brasil”. A edição é compos-
ta de capítulos com análises e com-
pilações de dados estatísticos sobre 
o saneamento e a atividade das con-
cessionárias privadas em operação 
no país. A publicação apresenta con-
siderações sobre as demandas para 
consolidação da nova lei, e mostra os 
impactos aguardados com os novos 
investimentos que estão por vir.

Pedro Maranhão, Secretário Nacional de Saneamento 
Básico, foi uma das autoridades presentes no evento 
de lançamento do Panorama 2021

 > ABCON SINDCON
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A apresentação das mudanças enseja-
das com o novo marco legal do sane-
amento e a análise do impacto da lei 
em seu primeiro ano de vigência abre 
o Panorama 2021, seguida de um capí-
tulo em que são confrontados os prin-
cipais números do setor como todo e 
os dados específicos da participação 
privada. Na sequência, são perfilados 
os indicadores que demonstram a im-
portância do saneamento na retomada 
econômica do país.   

Para facilitar a consulta, a seção que 
traz as iniciativas bem-sucedidas das 
concessões privadas foi ampliada e di-
vidida em temas conforme o perfil dos 
avanços obtidos, seja na economia 
local, gestão, operação, tecnologia e 
bem-estar social. Vários exemplos de 
iniciativas alinhadas com as práticas 
ESG são listados.

O Quadro de Concessões traz os núme-
ros consolidados do SPRIS (Sistema de 
Informações do Segmento Privado do 
Setor Saneamento), o sistema de dados 
que reúne os números de investimento 
e os indicadores de desempenho das 
operadoras privadas em todo o país. 

Por fim, o Panorama é também fonte 
de consulta para todos os stakehol-
ders da associação que desejam saber 
mais sobre os programas de complian-
ce e outras práticas de moderna gestão 
adotadas pela ABCON SINDCON.

O lançamento do Panorama 2021 reu-
niu no dia 27 de julho autoridades, par-
lamentares e especialistas para discu-
tir o primeiro aniversário do novo marco 
legal do saneamento. Confira a íntegra 
do evento aqui.

Baixe o pdf do Panorama 2021 aqui!
Teresa Vernaglia, Presidente do Conselho de 
Administração da ABCON SINDCON, Pedro Maranhão 
e, na tela, Fábio Abrahão, Diretor de Concessões e 
Privatizações do BNDES, no painel de abertura.

Da esquerda para a direita: Percy Soares Neto, Enrico 
Misasi, Deputado Federal, Vitor Saback, Diretor da ANA, 
Enrico Misasi, Deputado Federal, e, na tela, Geninho Zuliani, 
Deputado Federal, no debate “Um ano do novo marco legal”

Ilana Ferreira, superintendente técnica da ABCON 
SINDCON, e, ao fundo, Percy Soares Neto, diretor executivo 
da entidade, na apresentação do Panorama 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=8HnkUAopsBo
https://www.abconsindcon.com.br/panoramas/
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Parceria com Pacto Global no 4º Prêmio 
Sustentabilidade 
Quarta edição da iniciativa acontece ainda 
este ano, com novidades no regulamento 

Inovação é o tema transversal da quarta 
edição do Prêmio Sustentabilidade da 
ABCON SINDCON, que terá, em 2021, a 
parceira do Pacto Global, a maior inicia-
tiva de sustentabilidade corporativa do 
mundo, com mais de 16 mil membros, 
entre empresas e organizações, distri-
buídos em 69 redes locais, que abran-
gem 160 países. 

O Pacto Global está colaborando dire-
tamente com a ABCON SINDCON na 
reformulação do regulamento, que de 
agora em diante estará adaptado aos 
princípios do ESG (Environmental, So-
cial and Governance, ou Ambiental, So-
cial e Governança, em português). 

Realizado a cada dois anos, o Prêmio 
Sustentabilidade retorna em 2021 para 
reconhecer os projetos e profissionais 
da área de saneamento que atuam 
nas concessionárias privadas do país. 
Como novidade no regulamento, o Prê-
mio poderá ser disputado nesta edição 
em dois perfis de participação: Empre-
sa Privada e Jovem Inovador.  

Na primeira, poderão participar colabo-
radores das concessionárias privadas 
de serviços públicos de abastecimen-

to de água e esgotamento sanitário 
do Brasil e suas holdings, independen-
temente de seu modelo de contrato. 
Também podem se habilitar ao Prêmio 
com seus projetos os colaboradores 
de empresas que realizam atividades 
de prestação de serviços de tecnologia 
e melhoria de processos, sejam de em-
presa púbica ou privadas.

Já no perfil “Jovem Inovador” pode-
rão se inscrever menores de 30 anos 
de idade, estudantes ou trabalhado-
res, que tenham desenvolvido projetos 
com possibilidade de implantação em 
empresas de saneamento, em especial 
aqueles que tragam soluções para o se-
tor, exclusivamente na categoria Inova-
ção Técnica, sempre seguindo as orien-
tações do regulamento do Prêmio. 

Poderão ser inscritos projetos que parti-
ciparam de edições anteriores do even-
to, com exceção dos declarados fina-
listas e vencedores. 

O 4º Prêmio Sustentabilidade acontece 
neste segundo semestre. 

Saiba mais e inscreva-se aqui!

Novas categorias
GESTÃO E GOVERNANÇA
Os projetos inscritos nesta categoria agregam valor aos processos que su-
portam a atividade principal da empresa, ou seja, impactam e/ou trazem 
melhorias ao desempenho das áreas e aos processos internos.

SOCIEDADE E CONSUMIDORES
Abrange projetos que trazem impactos e/ou melhorias à imagem, ao rela-
cionamento e ao crescimento da empresa.

INOVAÇÃO TÉCNICA
Abrange projetos que impactam diretamente a operação do negócio princi-
pal da empresa, como operação e manutenção dos sistemas de captação, 
tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, disposição 
final de efluentes e resíduos dos processos.

PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 
ECOSSISTEMAS
Os projetos inscritos nesta categoria são aqueles que visam promover ações 
de proteção e restauração de ecossistemas, com o objetivo de elevar o nível 
de segurança hídrica nas bacias hidrográficas onde atuam, por meio do in-
vestimento em infraestrutura verde e preservação de rios e nascentes. > INOVAÇÃO
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http://www.premio.abconsindcon.com.br/
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