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recursos hídricos

Em 16 de março de 2017, a Abdib re-
alizou o seminário As Soluções para 
o Saneamento Básico e os Recursos 
Hídricos no Brasil, em São Paulo, que 
contou com a presença de mais de 
200 pessoas, além de autoridades fe-
derais e estaduais dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo.

A Abdib aproveitou o evento para pro-
duzir e divulgar documentos que ava-
liam o legado da Lei 9.433/1997 (políti-

Abdib aproveita o aniversário das leis sobre saneamento e recursos hídricos para provocar 
debate sobre o legado da regulação. Executivos apontam dificuldades e oportunidades

falta aproveitar o potencial das leis

ca nacional de recursos hídricos) e da 
Lei 11.445/2007 (diretrizes nacionais 
para o saneamento básico). Elas com-
pletaram, respectivamente, 20 e 10 
anos em janeiro de 2017. As leis trou-
xeram inovações e regras importantes, 
mas que não foram ainda implantadas 
completamente pelos diversos níveis 
e órgãos da administração pública. 

Empresários e autoridades públicas 
apontaram que há recursos à disposi-

ção para acelerar a expansão dos inves-
timentos. No entanto, o planejamento 
ainda é incipiente e a insegurança jurí-
dica é demasiada. A competência mu-
nicipal torna a regulação difusa, com 
pouca padronização. Perdas de água 
drenam receitas e há muitas compa-
nhias estaduais com pouca capacidade 
de investir. Do outro lado, executivos 
avaliaram que o momento oferece ja-
nelas para a inserção do setor privado 
no aporte de capital e na gestão.
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Acima, em sentido horário: Diversas autoridades e 
empresários participaram do seminário, como Yves 

Besse (Veolia Water Technologies), Renato Sucupira 
(BF Capital), Luciene Machado (BNDES), Marcos 

Penido (Prefeitura de SP) e Mônica Porto (Governo 
de SP)

Ao lado: Empresários e autoridades 
públicas avaliaram legado de leis instituídas 
para os setores de recursos hídricos e 
saneamento básico
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