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1  Em reunião  
do Comitê de 
Recursos Hídricos 
e Saneamento 
Básico realizada 
dia 12/12/2018.

2  Em reunião 
realizada na Abdib 
em 27/02/2018.

Durante os últimos anos, a disposição de investir por parte 
de muitas empresas privadas não encontrou respaldo na 
disponibilidade de projetos de infraestrutura. Mais que isso: 
muitos estudos disponíveis precisaram ser melhorados, pois 
as informações eram insuficientes ou estavam defasadas. 
Por fim, em casos recentes, projetos estruturados pelo setor 
privado geraram questionamento quanto à assimetria de 
informações entre competidores. Para enfrentar o desafio, a 
Abdib atuou em múltiplas frentes, com apoio de instituições 
de fomento.

Em uma das frentes, Abdib e Banco Mundial acertaram 
acordo1 para ampliar a quantidade de projetos bem 
estruturados à disposição dos investidores. O foco será o 
setor de saneamento básico. A instituição de fomento global 
pretende atuar de duas formas: aportando uma parte dos 
recursos em um fundo que servirá para custear a 
elaboração dos estudos e também gerenciando a 
contratação de consultorias e a modelagem dos estudos e 
projetos. O escopo inclui interação com licitantes e 
homologação dos contratos.

Na área de iluminação pública, o modelo será o mesmo, mas 
o parceiro em fase de negociação é o Escritório das Nações 
Unidas de Serviços para Projetos (Unops), órgão com o qual 
a Abdib assinou acordo de cooperação2 cujo escopo inclui, 
entre outras ações, a estruturação de projetos. Em ambas as 
iniciativas, há empresas privadas interessadas em aportar 
recursos nos fundos para suportar os custos dos serviços 
de estruturação. A elaboração e a modelagem dos estudos 
serão de responsabilidade das instituições internacionais, 
com independência e regras próprias de governança.

Questão essencial
ABDIB E INSTITUIÇÕES DE FOMENTO TRABALHARAM EM 
MÚLTIPLAS FRENTES PARA AMPLIAR A QUANTIDADE DE 
BONS PROJETOS DISPONÍVEIS PARA ATRAIR INVESTIMENTO 
PRIVADO. A COLHEITA COMEÇA EM 2019



1  A Abdib e a CPD 
foram responsáveis 
pela captação de 
recursos privados 
para fazer a 
modelagem do 
projeto e coordenação 
das atividades.

2  Classe 2: água 
adequada para 
consumo humano 
após tratamento 
convencional, para 
proteção das 
comunidades 
aquáticas e para 
atividades de 
recreação.

3  De acordo com 
Resoluções Conama 
357/2005 e 430/2011.

A Abdib1 e a Companhia Paulista de Desenvolvimento 
(CPD) têm trabalhado desde 2017 para viabilizar uma 
concessão ao setor privado para despoluir o rio 
Pinheiros e a represa Billings. O lançamento da iniciativa 
ocorreu em fevereiro daquele ano, com autoridades do 
Governo do Estado de São Paulo e empresários. Os 
estudos foram iniciados após a autorização do poder 
concedente, com o qual foi elaborado um termo de 
referência ratificado por três secretarias e empresas 
como Sabesp, Cetesb e Emae. Os estudos técnicos e a 
modelagem estão em fase de discussões com a nova 
equipe do Governo do Estado de São Paulo e com a 
Prefeitura do Município de São Paulo.

Atualmente, a Abdib trabalha para aprofundar os estudos 
e identificar possíveis receitas acessórias adicionais com 
a Prefeitura do Município de São Paulo que garantam a 
viabilidade econômica e financeira da parceria com a 
iniciativa privada. Ao longo de 2018, a Abdib realizou 
reuniões com entes públicos com esse objetivo. Os 
estudos oferecem solução para promover a melhoria 
gradativa da qualidade da água do canal Pinheiros, 
permitindo, em etapas, a possibilidade de bombear  
até 50 m³/s de água classe 22  para a represa Billings3 .

Haverá outros impactos positivos: controle de cheias da 
bacia do Canal Pinheiros, melhoria da qualidade da água 
da represa Billings, maior disponibilidade hídrica na 
represa Billings para abastecimento da Região 
Metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista e 
ampliação da geração de energia na Usina Henry Borden. 
Se bem-sucedida, a Abdib pretende replicar o modelo para 
mirar concessões para despoluição de outros rios e 
mananciais brasileiros.

Concessão 
para despoluir
O ESFORÇO PARA REALIZAR A DESPOLUIÇÃO DO 
RIO PINHEIROS (SP) E DA REPRESA BILLINGS 
(SP) PELO SETOR PRIVADO PASSA PELA 
IDENTIFICAÇÃO DE RECEITAS ACESSÓRIAS PARA 
VIABILIZAR O PROJETO
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