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Regionalização no 
saneamento tem 
desafios regulatórios, 
econômicos e políticos

Os Estados têm até 15 de julho para fazer a 
divisão dos blocos regionais que deverão ter 
operações de água e esgoto compartilhadas. 
Debate sobre o tema foi o primeiro episódio 
da websérie “Desafios da Implementação do 
Novo Marco Legal do Saneamento Básico”, 
que foi ao ar em 26 de fevereiro no YouTube

Estabelecer as condições regulatórias, econômicas e polí-
ticas para incentivar o processo de regionalização no sane-
amento será um dos principais desafios a serem vencidos 
pela União, Estados, municípios, parlamentares e investido-
res com o novo marco regulatório do setor, sancionado em 
julho do ano passado. O trabalho tem urgência: os Estados 
têm até 15 de julho para fazer a divisão dos blocos regio-
nais que deverão ter operações de água e esgoto compar-
tilhadas. Caso a data-limite não for cumprida e não houver 
postergação do prazo, a União assume a tarefa da regio-
nalização.  A lei 14.026 de julho de 2020, que fixa o novo 
marco regulatório do setor, e o Decreto 10.588 de dezembro 
de 2020 estabelecem critérios para a formação de blocos 
de municípios de maneira que estejam habilitados a conse-
guirem apoio técnico e financeiro da União.

Esse foi o ponto central discutido no primeiro episódio da 
websérie “Desafios da Implementação do Novo Marco Le-
gal do Saneamento Básico”, que foi ao dia 26 de fevereiro 
no YouTube. A websérie terá seis episódios, sendo que o 
segundo será realizado no dia 16 de março.

A regionalização — que não é assunto novo, mas vem sen-
do discutida desde os tempos da formulação do Plano Na-
cional de Saneamento (Planasa) no início dos 1970 – foi 
estimulada com a lei 14.026, como uma forma de ganho 
de escala. Também tem como outro objetivo fazer com que 
municípios com indicadores socioeconômicos mais baixos 
possam também atrair investimentos ao serem associados 
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a cidades maiores ou regiões metropolitanas. A formação 
de unidades regionais, no entanto, não é simples, por de-
pender da solução de impasses regulatórios, econômicos, 
técnicos e políticos. 

Investidores preocupados 
com desafios pela frente

“A lógica da regionalização não é algo recente. Existe desde 
o Plano Nacional de Saneamento (Planasa) no início dos 
1970, da lei de consórcio e do antigo marco regulatório. 
Agora há novos instrumentos e mais convicção nesse ca-
minho”, afirmou Venilton Tadini, presidente da Associação 
Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) 
durante a abertura do evento. Ele ressaltou que o BNDES 
já vem estruturando projetos de concessão e parcerias pú-
blico-privadas (PPPs), o que já seria uma antecipação do 
que se deve ver mais no setor. “O lado bom é que as regras 
de formação de blocos regionais têm bastante consenso. 
Apesar dos elogios para esse mecanismo, é preciso estar 
atento às dificuldades que surgem para de fato a lei pegar. 
Não podemos afastar possibilidades de contestações judi-
ciais por quem considerar o caminho não tão adequado”, 
analisou.

Segundo Tadini, a formação de blocos regionais será de 
grande serventia para a superação de desigualdades locais 
e regionais e desafios de tornar operações mais rentáveis. 
Mas é preciso entender os passos para organizar os blocos 
e o que pode influenciar a viabilidade econômica e financei-
ra desta organização. “Infraestrutura requer escala e esse 
mecanismo será muito importante para levar investimentos 
para regiões mais carentes”, disse.

Com o novo marco regulatório, os contratos serão obriga-
dos a trazer metas de universalização. Cada projeto aprova-
do terá de levar água potável a 99% da população e garantir 
tratamento de esgoto para outros 90% até o fim de 2033. 
Para este prazo, há uma flexibilização prevista em lei. Quan-
do os estudos indicarem que não há viabilidade econômi-
co-financeira da universalização até 2033, mesmo com o 
agrupamento dos municípios dentro de um bloco regional, 
fica permitida a extensão do prazo, desde que não ultrapas-
se 1º de janeiro de 2040 e haja anuência prévia da agência 
reguladora. Essa excepcionalidade foi planejada para pro-
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jetos nos quais a previsão de investimentos necessários 
até 2033 possa pressionar exageradamente a modicidade 
tarifária.

“O novo marco regulatório do setor é o caminho para recu-
perar um ciclo estruturado de investimentos no setor para 
atingir a universalização dos serviços de água e esgoto.  
Viabilidade econômica e segurança jurídica são dois ve-
tores que os investidores privados vêm buscando no mer-
cado há 26 anos, com muitos percalços”, destacou Carlos 
Henrique da Cruz Lima, presidente do Conselho de Admi-
nistração da Associação Brasileira das Concessionárias 
Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon) 
e do Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto (Sindcon). 

Para Lima, o mercado está preocupado com quatro pontos: 
1) análise dos vetos do presidente da República, que ainda 
não foi efetivada em sessão conjunta da Câmara e do Se-
nado, mesmo sete meses depois da sanção da lei; 2) decre-
to que legislará sobre a capacidade econômico-financeira 
dos operadores, auferindo a possibilidade deles de atingi-
rem a universalização dos serviços dentro dos prazos es-
tabelecidos pelo marco; 3) decreto regulamentador da ANA 
(Agência Nacional de Águas), que estabelecerá as condi-
ções objetivas para que a agência cumpra com qualidade 
as funções atribuídas a ela pelo novo marco; 4) a revisão do 
Decreto 7.217 de 2010, regulamentador do próprio marco, 
já que a lei 11.445, de 2007, primeira regulação, foi muito al-
terada pela nova legislação. “Esperamos que o Congresso 
Nacional aprecie os vetos com celeridade e o Poder Execu-
tivo possa concluir essa regulação. Porto seguro está longe 
ainda”, observou.

Prazo apertado para 
formação de blocos regionais, 
diz Victor Carvalho Pinto, 
consultor legislativo do 
Senado

Percy Soares Neto, diretor executivo da Abcon e do Sind-
con, afirmou que a discussão sobre avançar com a regio-
nalização busca criar os elementos para que, quando o 
processo estiver estruturado nos Estados, os municípios 
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possam fazê-lo de maneira de segura. “Assim pode haver 
estabilidade para os processos de concessão e um fluxo 
de investimento estruturado ao longo dos contratos”, pon-
derou no início do primeiro painel, cujo tema foi “Segurança 
jurídica na regionalização”.

Victor Carvalho Pinto, consultor legislativo do Senado, apon-
tou que a primeira etapa para formação dos blocos regio-
nais é a constituição de unidades regionais de saneamento 
básico, que têm de ser instituídas por leis ordinárias pelos 
Estados, ou seja, terão de ser aprovadas nas assembleias 
legislativas, e com a adesão dos municípios e das regiões 
metropolitanas. Ele destacou que a titularidade dos servi-
ços ainda é um ponto controverso e o novo marco regula-
tório tentou reduzir conflitos sobre essa questão. A nova 
regulação fixa que os serviços podem ser de interesse lo-
cal ou comum. Interesse local é quando as infraestruturas 
atendem apenas um município. Nesse caso, ele é o titular, 
ele faz o plano, pode conceder, tem autonomia e pode ade-
rir ou não ao que o Estado propuser. Mas em grande par-
te do país os serviços são de interesse comum, porque as 
infraestruturas são compartilhadas por várias cidades, por 
exemplo, tubulações que atravessam vários municípios. 

“Nesse caso, se pode constituir uma região metropolita-
na ou uma aglomeração urbana ou uma microrregião. Os 
contratos nessa área têm de ser assinados entre todos os 
municípios, ou seja, é uma decisão coletiva. Diante disso, 
o caminho natural seria que os Estados começassem a 
formular leis estaduais com base em estudos técnicos e 
consulta com os municípios. Teria de haver reuniões entre 
as partes, consultorias tentando delinear as melhores divi-
sões. O prazo é apertado: os Estados têm até 15 de julho 
para fazer a divisão dos blocos regionais que deverão ter 
operações de água e esgoto compartilhadas.”

Sem receita de bolo, diz 
Fernando Gallacci, advogado 
sênior do Madrona Advogados

Advogado sênior do Madrona Advogados, Fernando Gallac-
ci apontou que o novo marco criou incentivos para que se 
regionalize a prestação de serviços. “Quem não aderir no 
prazo determinado na legislação, não vai ter recurso da 
União ou dos bancos públicos federais”, afirmou. Para se 
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chegar a um consenso na formação de blocos regionais, 
ele pondera ser relevante ter em mente o estudo de casos. 
“Não há uma receita de bolo. Cada caso tem de experimen-
tar uma governança”, observou dando um exemplo. Recen-
temente, o estado do Rio de Janeiro fixou uma nova legis-
lação para a região metropolitana propondo uma forma de 
organização intermunicipal, com conselho ponderado dos 
entes. “Já houve uma representação de ação de inconsti-
tucionalidade alegando que a competência foi deslocada 
para o Estado. O que traz ruídos? O Estado é presidente 
vitalício do conselho da região e isso feriria a competên-
cia dos municípios, então é preciso prestar atenção, talvez 
seja preciso agregar uma rotatividade no conselho sobre 
isso.” Gallacci ofereceu três propostas para a evolução dos 
debates. Uma delas é sobre a governança interfederativa. 
Ele sugeriu que sejam estudados casos judiciais e práticas 
administrativas para estruturar arranjos regionais e buscar 
estruturas com pouca concentração de poderes em um úni-
co ente federado, inclusive promovendo consultas públicas 
que envolvam toda a população alcançada pelos serviços. 
Outra diretriz é embasar o processo de regionalização em 
estudos técnicos e econômico-financeiros. Por fim, suge-
re rediscutir limitações de responsabilidade fiscal para fi-
nanciamento de iniciativas regionalizadas sob cooperação 
para que seja possível aumentar a escala dos projetos. 

Decreto teria de ser corrigido, 
alerta Mauricio Portugal, 
sócio do Portugal e Ribeiro 
Advogados

Os Estados têm até 15 de julho para fazer a divisão dos 
blocos regionais, que deverão ter operações de água e es-
goto compartilhadas. Caso a data-limite não seja cumpri-
da, a União assumirá a tarefa da regionalização. “O prazo é 
muito desafiador, julho de 2021 é muito próximo. Para fazer 
unidades regionais, é preciso ter isso em mãos”, explicou 
o advogado Mauricio Portugal, sócio do Portugal e Ribeiro 
Advogados, complementando que há municípios superavi-
tários, mas a conta pode não fechar até 2033 devido ao 
elevado volume de investimentos. “Para montar esses blo-
cos precisa de estudos de pré-viabilidade, contratação de 
consultores. Contratação de emergência, porque a lei fede-
ral criou isso. Tem de contratar consultor para ontem para 
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modelar essas unidades regionais. Já tem um esforço para 
postergar o prazo. Depois se discute se é preciso mudar o 
prazo”, afirmou. 

Portugal ainda ressalta que há um grave obstáculo para que 
a regionalização possa avançar. Em dezembro de 2020, foi 
lançado o decreto 10.588, onde um ponto precisa ser cor-
rigido, na visão de Portugal.  No artigo segundo, parágrafo 
sexto, aponta-se que “as unidades regionais de saneamen-
to conterão no mínimo uma região metropolitana facultada 
sua integração pelos titulares dos serviços de saneamento 
básico”. Para ele, o problema estaria em estados das regi-
ões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pois há estados onde 
há uma ou duas grandes regiões metropolitanas. Ele suge-
re uma avaliação: imaginar um estado que tem apenas uma 
região metropolitana, que produz o superávit que vai permi-
tir que se custeiem as operações que são deficitárias e que 
se expanda a rede onde há mais dificuldades para que os 
investimentos cresçam. Com a regra como está, o Estado 
terá de fazer uma grande unidade regional, que será o esta-
do inteiro, pois será a única solução econômica viável. “Se 
ele colocar a região metropolitana (na unidade regional de 
saneamento), ele vai ter várias outras unidades regionais 
inviáveis. O que é preciso fazer? Viabilizar unidades regio-
nais como o BNDES fez no projeto da Cedae, que quebrou o 
município do Rio de Janeiro em quatro, cada parte subsidia 
municípios de uma área. Se não fizer isso, não terá regiona-
lização.  O decreto precisa ser alterado”, apontou Maurício 
Portugal.

Serviços de interesse local e 
regionalização

A regionalização objetiva a inclusão de todos que estão ex-
cluídos nos serviços de saneamento, sobretudo uma solu-
ção para os municípios mais carentes, para que eles não 
fiquem órfãos, afirmou Rogério Tavares, coordenador do 
Comitê de Saneamento Básico e Recursos Hídricos da Ab-
dib, que coordenou o segundo painel do evento, cujo tema 
foi “Serviços de interesse local e regionalização”. Em sua 
exposição na abertura do segundo painel, Manoel Renato 
Machado Filho, diretor da secretaria de fomento e apoio a 
parcerias do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), 
afirmou que o governo federal tem um programa para es-
truturar PPPs e concessões de municípios e Estados, com 
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objetivo de custear estudos, por meio das fábricas de pro-
jetos do BNDES e da Caixa/FEP (Fundo de Estruturação de 
Projetos). No saneamento, com o novo marco, a regionali-
zação passa a ser pré-requisito para avançar nos modelos 
de estruturação. “Podemos apoiar a estruturação dessa re-
gionalização. Abre-se a possibilidade de um poder indutor 
do governo federal, sem mecanismo de imposição.”

Machado Filho disse que a regionalização impõe obstácu-
los que exigem reflexão quando há municípios não inseri-
dos em contratos de concessão que abarquem todas as 
outras cidades na região. Ele exemplificou com o caso do 
município de Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul, 
com menos de dez mil habitantes. “A Sanesul, que opera 
abastecimento de água, forneceu concessão administrati-
va dos serviços de esgoto. Há municípios fora da área da 
Sanesul e que não estão na concessão. Um exemplo é Gló-
ria de Dourados. Como será a regionalização dessa cidade 
que está cercado por áreas sob gestão privada ou da Sa-
nesul? Em estado mais pobre, se um município grande não 
aderir, isso pode trazer problemas para todo o bloco. Como 
articular um bloco de municípios mais carentes com um 
mais rico? É preciso discutir isso, como a União irá partici-
par e como podemos apoiar decisões que dissipem essas 
divergências.”

O advogado Wladimir Ribeiro, sócio do Manesco Advoga-
dos, frisou que o STF julgou recentemente, em novembro 
de 2020, ou seja, depois da sanção do novo marco regula-
tório do saneamento, um caso que analisou questões rele-
vantes sobre o setor. “Para criar uma região metropolitana 
ou de aglomeração urbana, não tem de verificar a infraes-
trutura compartilhada, porque você pode criar para depois 
compartilhar. Duas questões são primordiais: integração 
de recursos para assegurar os serviços de higiene pública 
ou por razões econômicas para viabilizar os serviços nas 
cidades e isso possa chegar aos municípios mais pobres”, 
explicou.

À espera da definição sobre 
os vetos

Sócio sênior do escritório Lacaz Martins Advogados, Edu-
ardo Gurevich disse que a nova legislação foi resultado de 
debates acalorados e interesses divergentes de vários la-
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dos. “Em muitas passagens, a lei usa termos pouco jurídi-
cos e, às vezes, controversos. Essa lei 14.026 não é fácil de 
interpretação, nem de aplicação, por conta dos interesses 
divergentes. O aspecto mais guerreado no Congresso foi a 
obrigação de toda a delegação de prestação de serviço tem 
de ser feita sob licitação. Encontrou-se um meio do cami-
nho político: decidiu-se que poderiam ser prorrogados em 
30 anos os contratos atuais, mas aí veio o veto presidencial 
sobre esse ponto. Os vetos estão ainda sem análise. Esta-
mos à espera deles.”

O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar 12 trechos da Lei 
14.026, de 2020. Até então, as cidades tinham a alternativa 
de firmar acordos diretamente com empresas estaduais e 
municipais de água e esgoto – os contratos de programa – 
que contêm regras de prestação e tarifação, mas permitem 
que as estatais assumam os serviços sem concorrência.  
O novo marco regulatório extingue esse modelo, determi-
nando a obrigação de realizar licitação.  Um dos trechos 
vetados permitia que, até 31 de março de 2022, as prefei-
turas poderiam renovar esses contratos de programa sem 
licitação com prazo máximo de vigência de 30 anos. “A pro-
posta, além de limitar a livre iniciativa e a livre concorrência, 
está em descompasso com os objetivos do novo marco le-
gal, que orienta a celebração de contratos de concessão, 
mediante prévia licitação, estimulando a competitividade 
da prestação desses serviços com eficiência e eficácia, o 
que por sua vez contribui para melhores resultados”, alegou 
o governo na justificativa para o veto.

Desafio será qualidade 
dos blocos regionais, diz 
presidente executivo do 
Instituto Trata Brasil, Édison 
Carlos

No terceiro painel do evento, que tratou da qualidade das 
modelagens regionais, o presidente executivo do Instituto 
Trata Brasil, Édison Carlos, afirmou ser fundamental enten-
der a regionalização desde a origem de sua formulação 
no marco regulatório. “O BNDES está envolvido nesse pro-
cesso de regionalização, com leilões sendo feitos nesse 
momento e o banco já sente a dificuldade de montar os 
blocos. O desafio será a qualidade desses blocos”, afirmou 
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Édison Carlos.

Chefe de departamento do Desestatização e Estruturação 
de Projetos do BNDES, Guilherme Albuquerque, apontou 
que o conceito de regionalização sempre foi premissa para 
o banco, mesmo quando não se falava de novo marco re-
gulatório. “É viável em qualquer lugar e situação. Há desa-
fios locais. Quando se tem a capital já concedida, é mais 
difícil organizar. Ainda assim é preciso buscar soluções. A 
modelagem de Alagoas é um exemplo disso. Dividimos o 
Estado em três e definiu-se um preço da venda da água que 
possibilita a companhia vender mais barato na região do 
interior, cuja renda é mais baixa”, disse. Ele explicou que 
é sempre necessário voltar à prancheta para reanalisar os 
casos caso a viabilidade não esteja garantida.

Outro desafio é político, com eleições não coincidentes en-
tre o governo de Estado e as prefeituras e as eleições ocor-
rendo a cada dois anos, seja no plano municipal, seja no 
estadual.  “O interesse político é outro ponto, é um desafio 
para colocar o projeto de pé. Ainda que o marco preveja o 
estado da União, no fim do dia precisa ter alinhamento de 
interesse em todos os níveis, Estado, municípios. A troca a 
cada dois anos atrapalha”, disse. O lado bom, afirmou Al-
buquerque, de forma geral, é que o país precisa de bons 
exemplos, e o caso de Alagoas será um bom exemplo para 
a Região Nordeste como o caso do Amapá e do Rio de Ja-
neiro serão bons exemplos para as respectivas regiões. Ele 
concluiu que os escopos dos projetos atualmente estão 
mais sólidos, e ter parâmetros padronizados – cadernos de 
encargos e indicadores, matriz de riscos, projetos e planos 
de negócios – é bom porque o projeto é concluído mais ra-
pidamente e o investidor já sabe o que vai encontrar.

Gesner de Oliveira: será 
necessário preencher vazios 
da regulação 

Para Gesner Oliveira, sócio da GO Associados, o novo marco 
traz três vértices: maior competição, redesenho dos contra-
tos e a regulação. Ele destacou que será preciso preencher 
os vazios da regulação. “O sucesso dos projetos que estão 
sendo implementados e dos futuros vai depender desse in-
vestimento que terá de ser feito nas agências reguladoras 
e nessa convergência regulatória, pois há muita heteroge-
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neidade de contratos e de índices. A regionalização traz di-
ferentes realidades institucionais por ser um conjunto de 
municípios com indicadores sociais e econômicas muitas 
vezes diferentes entre si”, afirmou. Se fosse aconselhar um 
governador, Gesner diria que faz sentido ter uma agência 
regional ou estadual que tenha autonomia, independência 
financeira e excelência técnica. “Há economia de escala na 
regulação. Também faria uma integração das agências ao 
projeto, para que discutam, façam parte do que está sendo 
debatido. Toda vez que uma agência pega um contrato sem 
que tenha participado fica muito mais difícil”, apontou.

Já Daniel Keller, sócio da Una Partners, que tem trabalhado 
em diversos temas do marco regulatório do saneamento, 
inclusive como determinar viabilidade econômica e finan-
ceira em unidades regionais, afirma que, se fosse pensar 
em etapas para viabilidade de um bloco regional, a primeira 
seria partir de uma análise técnica e de engenharia, parte 
que poderia vir do governo estadual. Ele lembrou que é pos-
sível adaptar os projetos, inserir e retirar municípios, para 
buscar viabilidade onde inicialmente não há, mas um as-
pecto central é que o saneamento básico apresenta econo-
mias de escala e de escopo. Mas há um desafio importante 
pelo fato dessa economia de escala estar centrada nas re-
giões metropolitanas. Ele citou a importância de um projeto 
como a Cedae, que reparte a região metropolitana e mostra 
que é viável dar viabilidade para uma série de outras unida-
des regionais. O saneamento, lembrou Keller, nem sempre 
foi analisado com lógica financeira. Agora, é necessário 
calcular o custo de capital, projetar TIR para unidade regio-
nal, verificar se o fluxo de caixa chega na taxa de retorno 
que esteja compatível com o custo de capital do setor de 
saneamento para aquele caso concreto. “É uma lógica de 
viabilidade que temos de aplicar, cada unidade regional pre-
cisa atingir essa viabilidade e essa unidade muitas vezes 
vai precisar de escala e da região metropolitana”, apontou. 
Ele ressaltou a importância de ter também uma abordagem 
técnica e explicou que não se pode colocar uma cidade 
que está 300 quilômetros distante de uma estação de tra-
tamento de esgoto. “Essa abordagem técnica é importante 
e, quando se define o critério, aí se parte para a viabilidade 
econômica com análise de fluxo de caixa da unidade regio-
nal. Como se projetam as perdas? Ou se pensa em alguma 
redução e eficiência em blocos regionais? A busca de infor-
mações também não é trivial”, ponderou. Keller considera 
que os estados estão um pouco atrasados para cumprir a 
formação das unidades regionais até julho de 2021, que os 
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estudos para isso são complexos e envolvem avaliações 
jurídicas, financeiras, técnicas e de engenharia. Ele consi-
dera que os prazos estão aí para serem cumpridos e que o 
Brasil tem chance real de encaminhar a universalização do 
saneamento básico no Brasil.
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Pilar do marco 
legal, regulação 
é aguardada por 
investidores e 
agências        

A uniformização da regulação entre agências 
infranacionais, a indenização dos ativos e as 
normas de reequilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos avançam em discussões na 
ANA, que deve abrir consultas públicas nos 
próximos meses

No início de março, a Agência Nacional das Águas e Sane-
amento Básico (ANA) divulgou a agenda de temas regula-
tórios a serem tratados neste ano e em 2022, um ponto de 
partida para avançar na definição de assuntos tratados no 
novo marco regulatório do setor, sancionado pela lei 14.026 
de julho de 2020. Neste contexto, foi lançada no dia 17 de 
março pela agência a consulta pública sobre normas de 
referência para regrar sobre o regime, a estrutura e parâ-
metros da cobrança pela prestação do serviço público de 
manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como os proce-
dimentos e prazos de fixação, reajuste e revisões tarifárias. 

Em paralelo, a ANA está avançando em outros temas, como 
uniformização da regulação entre agência infranacionais, in-
denização dos ativos  e normas de reequilíbrio econômico-
-financeiro dos contratos, assuntos que já estão sendo alvo 
de estudos e discussões técnicas do órgão regulador com 
agentes do mercado e consultorias – tudo também deverá 
ser tratado em consultas públicas nos próximos meses.

A lei 14.026 de 2020 traz novidades regulatórias no setor. 
Uma inovação é que a Agência Nacional das Águas e Sane-
amento Básico deverá criar normas de referência a serem 
usadas em Estados e municípios. Hoje existem 74 agên-
cias regulatórias no país, número que poderá crescer. Criar 
uma uniformização entre órgãos estaduais, municipais e 
consorciados será um grande desafio – e uma necessidade 
dos investidores. Outro será estabelecer uma metodologia 
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para a indenização dos ativos não amortizados, um ponto 
sensível que merece bastante atenção, principalmente nas 
regiões metropolitanas.

O mercado também aguarda o decreto com a metodologia 
para mensurar a capacidade econômica e financeira dos 
operadores cumprirem investimentos necessários para a 
universalização dos serviços até 2033 – ou até 2040, em 
casos excepcionais. Se não tiverem, eles serão forçados a 
buscar alternativas, como atrair o capital privado. A meto-
dologia desses cálculos será divulgada em um decreto . É 
um tema de extrema importância. Mais de dez empresas 
estaduais não teriam capacidade para cobrir custos opera-
cionais e fazer investimentos frente às demandas da socie-
dade. A expectativa dos empresários é de que, depois que 
o Congresso Nacional finalizar a análise e a votação dos 
vetos feitos no novo marco regulatório, o decreto poderia 
ser publicado em até 30 dias.

Essa foi a tônica dos debates do segundo episódio da web-
série “Desafios da Implementação do Novo Marco Legal do 
Saneamento Básico”, que foi realizado pela Abcon e pela 
Abdib e transmitido em 16 de março no YouTube. A série 
online foi planejada em seis episódios, sendo que o tercei-
ro, sobre o decreto com a metodologia para mensurar a 
capacidade econômica financeira das concessionárias de 
água e esgoto estará no ar no dia 27 de abril.

“Estamos diante de uma ousada agenda regulatória apre-
sentada pela ANA no início de março que demandará es-
forços conjuntos para sua concretização”, afirmou Venilton 
Tadini, presidente da Associação Brasileira da Infraestrutu-
ra e Indústrias de Base (Abdib) durante a abertura do even-
to, complementando que os desafios passam pelos contor-
nos regulatórios, a articulação entre a agência reguladora 
e outros órgãos infranacionais e a qualidade dos contratos 
que serão estruturados a partir do novo marco regulatório. 

“Regulação conversa diretamente com a segurança jurídi-
ca, tão almejada pelos investidores privados desde 1995, 
quando o setor se abriu para o capital privado”, ressaltou 
Carlos Henrique da Cruz Lima, presidente do da Associa-
ção Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços 
Públicos de Água e Esgoto (Abcon) e do Sindicato Nacio-
nal das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de 
Água e Esgoto (Sindcon). 
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ANA avança em pontos 
críticos da regulação

Em relação a dois pontos críticos da nova regulação, a in-
denização de ativos e os critérios para o reequilíbrio eco-
nômico-financeiro dos contratos, Christianne Dias, diretora-
-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA), afirmou que o órgão regulador está avançan-
do. “Em relação à indenização, o tema está avançando bem 
e em breve estamos planejando um workshop para discutir 
o assunto. A metodologia está sendo trabalhada com bas-
tante seriedade.”

A dirigente da ANA ressaltou que, em relação às normas de 
reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, a agência 
buscará adotar um olhar especial na discussão. Há alguns 
contratos que foram feitos para contornar a regulação. “A 
lei busca selecionar o melhor prestador. Não é uma ques-
tão de se prorrogar um contrato porque faltam alguns anos 
para cumprir os investimentos. É preciso achar uma equa-
ção de equilíbrio para que se cumpra o contrato, mas não 
se tente burlar o que prega a nova lei”, afirmou. O mesmo 
olhar diferenciado será aplicado sobre a discussão do de-
creto de capacidade econômica das concessionárias, que 
estipulará quem tem condições de investir, quem poderá 
universalizar os serviços de água e esgoto nos prazos fi-
xados pela legislação.  Estão sendo feitos estudos sobre o 
tema neste momento. 

No dia 17 de março, a ANA lançou a consulta pública sobre 
as normas de referência sobre resíduos sólidos, propondo 
diretrizes para a regulação desses serviços públicos. Em 
paralelo, a agência está trabalhando na estrutura de gover-
nança do setor, um ponto da nova legislação que prevê que 
a ANA trabalhe em medidas de padronização regulatória e 
até no ranqueamento dos órgãos regulatórios infranacio-
nais. A adesão às normas é voluntária, mas as instituições 
que não seguirem as normas da ANA ficarão sem acesso a 
recursos federais.

A inovação busca uniformizar regras do setor em relação 
à regulação nacional e infranacional para atrair mais inves-
timentos para saneamento. A regulação terá diretrizes ge-
rais sobre padrões de qualidade e eficiência nos temas pre-
vistos pela agência. Para ela, como os órgãos reguladores 
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terão avaliação e um ranqueamento, haverá uma seleção 
natural do mercado, com os investidores buscando quem 
está cumprindo os critérios para a boa regulação.  “Tere-
mos uma estrutura específica para saneamento, já esta-
mos recebendo servidores, iremos trabalhar com regulação 
econômica, um tema que não era tão familiar a nós”, des-
tacou. Outro desafio será o trabalho da ANA com as outras 
agências reguladoras infranacionais. “Não vamos invadir a 
regulação delas, mas elas precisam de mais robustez, será 
preciso um trabalho com seriedade, transparência e diálo-
go, para criar confiança”, disse Christianne. 

Ela lembrou que a ANA fará uma regulação indireta, volta-
da para realizar uma uniformização e uma coordenação em 
todo o país. Christianne Dias disse que o decreto com a 
nova estrutura da ANA foi finalmente publicado e a agência 
passará a atrair profissionais especializados em regulação 
econômica para fazer as normas de referência do sanea-
mento básico. O Ministério da Economia ainda deve em 
breve autorizar a realização de concursos públicos para re-
forçar o quadro pessoal para conduzir os programas diante 
das novas competências instituídas pelo novo marco regu-
latório. A agenda regulatória, indicando quais temas são 
prioritários em quais períodos, foi recentemente publicada.

Os entes reguladores infranacionais também terão de se 
aprimorar, com cursos de capacitação, disse a diretora-pre-
sidente da ANA, para que possam seguir as normas de dire-
trizes regulatórias publicadas pela agência federal.

Desafios regulatórios da ANA 
são muitos, disse Kelman

Primeiro diretor-presidente da ANA e um dos que formu-
laram sua criação no fim dos anos 1990, Jerson Kelman 
disse que a formação de agências reguladoras no Brasil é 
um desafio complexo que envolve questões culturais e ide-
ológicas. “Para que agências funcionem, é preciso autono-
mia, capacidade técnica. O lucro de uma companhia, pública 
ou privada, não é pecado, é pré-condição para que ela tenha 
capital para fazer investimentos necessários para atingir a 
universalização”, afirmou. Kelman ressaltou ser preciso ter 
em mente que a agência tem de monitorar contratos de 30 
a 35 anos, um prazo muito maior que o mandato dos gover-
nadores. “Não é fácil ser regulador, há um ambiente cercado 
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de desconfiança. Há um apagão de canetas, porque o gestor 
público já assume com a presunção de culpa”, afirmou. 

Para Kelman, a ANA terá alguns desafios pela frente na ta-
refa de detalhar pontos da nova regulação. Um é o conte-
údo mínimo dos contratos. “Deve ser modesto para evoluir 
com o tema gradualmente”, frisou. Ao analisar o tema dos 
contratos e reequilíbrio econômico-financeiro, Kelman ob-
servou que será preciso tratá-lo com cuidado. “O monito-
ramento não pode virar uma camisa de força, tem de se 
preocupar com o objetivo final do contrato, ver o todo e não 
se focar em uma estação de tratamento de esgoto ou um 
investimento específico”, disse. Em relação à indenização 
dos ativos, o cuidado é evitar comportamentos oportunísti-
cos. “Não se pode premiar o abandono”, pontuou. Quando 
a metas de investimento, elas têm de estar relacionadas 
ao custo de oportunidade e ao benefício para a população, 
como, por exemplo, as que tratarão sobre perdas de água.

Kelman, que também foi diretor-geral da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel), ainda afirmou que o mo-
delo organizacional que será sugerido pela ANA e poderá 
ser replicado pelos órgãos infranacionais pode demandar 
muito tempo. Os investidores vão querer saber a qualidade 
da agência reguladora onde ele vai fazer o investimento. A 
ANA terá de observar os modelos de funcionamento que 
dão certo na prática. “No fundo, a ANA tem a tarefa de criar 
as normas gerais, criar três ou quatro modelos de contrato, 
desenvolver modelo de indenização de ativos. Fazer isso 
com apoio de consultorias, não reinventar a roda.”

Ele analisou que muitas agências reguladoras locais estão 
ou estavam capturadas pelo poder concedente local, disse, 
complementando que, em um horizonte de 30 ou 35 anos, é 
difícil imaginar que tudo estará no conteúdo mínimo de um 
contrato. Um deles que deve constar é a matriz de riscos. 

Lucilaine Medeiros, diretora jurídica da Aegea Saneamen-
to e Participações, disse que a Lei 14.026 de 2020 surge 
para assegurar um novo padrão de segurança jurídica e re-
gulatória no setor, para aumentar a eficiência e trazer mais 
competição. “O desafio da ANA será trazer homogeneidade 
de conceitos e parâmetros para as agências. Hoje temos 
mais de 70 agências diferentes, as companhias estaduais 
têm participação relevante no setor. Trazer novos concei-
tos de modelos de regulação por contrato, com metas de-
finidas, como caminhar com isso, como capacitar as agên-
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cias subnacionais, são grandes desafios. Como trazer a 
independência decisória e política? Percebem-se algumas 
agências capturadas.”

Vitor Saback, diretor da Agência Nacional das Águas e Sa-
neamento Básico, afirmou que a ANA está discutindo as 
normas de referência e desenvolvendo manuais para orien-
tar os órgãos infranacionais. “Ainda estamos elaborando 
estudos de governança dos órgãos reguladores, por exem-
plo discutindo a divulgação das resoluções, para contribuir 
com a uniformização de procedimentos”, disse. Em indeni-
zação de ativos, estão sendo analisadas as particularida-
des do assunto, indicou o diretor da ANA.

Saback lembrou dos quatro eixos principais da nova lei. O 
primeiro é o dos temas, de padrão de qualidade, de eficiên-
cia na prestação, regulação tarifária, governança. O segun-
do trata das diretrizes regulatórias, quais diretrizes as nor-
mas de referência devem seguir, como deve ser a prestação 
adequada do serviço, estimular a concorrência, como dar 
sustentabilidade financeira. O terceiro é estabelecer parâ-
metros para o cumprimento das metas. O quarto seriam as 
atividades complementares que a lei trouxe para garantir o 
melhor cumprimento ou a adoção das normas de referên-
cia – uma delas é a capacitação dos entes infranacionais, 
outra é a mediação e arbitragem. “A ANA tem a função de 
disseminar e incentivar as melhores práticas para o setor 
visando aumentar os investimentos para atingir a universa-
lização”, disse. A ANA sempre buscará considerar as pe-
culiaridades regionais a partir de um mapeamento do que 
acontece.

Kátia Muniz Côco, diretora da Agência de Regulação de Ser-
viços Públicos do Espírito Santo (ARSP) e diretora e coorde-
nadora da Câmara Técnica de Saneamento Básico, Recur-
sos Hídricos e Saúde da Associação Brasileira de Agências 
de Regulação (ABAR), disse que a entidade está trabalhan-
do o tema em câmaras técnicas que traçaram ações volta-
das para esse ano para tratar de temas da agenda regulató-
ria com a ANA. “Estamos dialogando com eles, reunindo as 
melhores práticas do setor. Temos agências com 17 anos 
de experiência com exemplos ricos. As agências precisa-
rão adaptar seus regulamentos e precisam de um prazo.”
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74 agências: pluralidade de 
decisões

Hoje são 74 agências de regulação diferentes no setor, 
sendo órgãos municipais, estaduais e consorciados, um 
número que deverá crescer nos próximos anos com mais 
concessões, disse Rui Cunha Marques, consultor na RPG 
Consultoria. “A elaboração e aplicação de normas de refe-
rência são processos complexos e há dificuldade de apli-
cação uniforme do marco regulatório”, afirmou o consultor.

Os investidores se deparam com um problema diante dessa 
pluralidade de agências regulatórias. Um exemplo foi dado 
por Daniela Sandoval, vice-presidente de Assuntos Corpo-
rativos e Regulação da BRK Ambiental. Na questão de re-
equilíbrio econômico-financeiro de contratos, uma agência 
arbitrou a discussão em 5 meses, outra levou 56 meses. “E 
isso leva a outro ponto: continua ou fica suspenso o repo-
sicionamento tarifário durante essa discussão? Uma coisa 
é paralisar por 5 meses, outra por 56 meses”, analisou. Ela 
destacou que o grande desafio é como funcionará essa in-
teração diante da complexidade de entendimento entre as 
mais de 70 agências reguladoras municipais, consorciadas 
e estaduais com a ANA. 

Para Oscar Cordeiro Netto, diretor da ANA, mais de 70 
agências trabalham na esfera da regulação de água e es-
goto, mas poucas trabalham com os temas de drenagem e 
resíduos sólidos. “Convivemos com 1700 cidades sem ne-
nhuma regulação”, disse. 

A advogada Rosane Menezes Lohbauer, sócia do escritório 
Madrona Advogados, recuperou as informações da expo-
sição dos motivos para contextualizar as mudanças e os 
desafios presentes. Lembrou que um dos pilares é o forta-
lecimento da regulação para reduzir o custo de acompanha-
mento regulatório. A falta de padronização cria um elevado 
custo de transação para os agentes, que têm de acompa-
nhar as diferentes formas de tratar os assuntos nas diversas 
agências reguladoras locais. Uniformizar dignifica reduzir o 
custo de transação e trazer mais eficiência ao setor.

A sócia do escritório Madrona Advogados citou estudo re-
cém-lançado pela ABAR, feito em parceria com o Instituto 
Trata Brasil, que avaliou a percepção dos dirigentes e dos 



WEBSÉRIE DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MARCO LEGAL DO SAENAMENTO 

25

servidores das agências reguladoras sobre o novo marco 
regulatório e o papel da ANA no fortalecimento da regula-
ção no saneamento. A pesquisa, que contou com 143 res-
postas recebidas de 48 agências, apontou que a interferên-
cia política é um desafio de extrema relevância para 69% 
dos dirigentes e 84% dos reguladores. A sondagem ainda 
indicou que um terço dos reguladores disse não estar pre-
parado para o novo marco – a maioria dos respondentes 
informou que se consideram em condições de atender a 
nova regulação. “Me parece que existe uma intenção des-
ses reguladores municipais de recepcionar, sim, esse novo 
papel da ANA e, de fato, terem essa interação para olhar 
essas normas de referência e fazerem as adaptações in-
ternamente”, disse. Por fim, Rosane Menezes listou pontos 
para manter a atenção. Um deles são as ações de incons-
titucionalidade que questionam o novo papel da ANA e a 
vinculação dos recursos federais à adesão às normas de 
referência regulatória. Outro é o processo de elaboração 
das normas, que precisa ter boa governança, com audiên-
cias ou consultas públicas.

Contratos de programa x 
contratos de concessão

“A qualidade dos contratos é um ponto fundamental da 
discussão e está ligado diretamente à qualidade dos ser-
viços que são prestados”, disse Talita Calliman, diretora 
executiva de Assuntos Regulatórios e Institucional da Iguá 
Saneamento. 

O advogado Marcelo Rangel Lennertz, sócio da Portugal e 
Ribeiro Advogados, disse que, desde a lei das concessões 
na metade da década de 1990, tem havido um processo 
contínuo de aperfeiçoamento dos contratos de concessão, 
que são baseados em licitação. Joisa Dutra, diretora do 
Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV-CERI), ressaltou que o setor está 
mobilizado para aprimorar a regulação para atrair mais in-
vestimentos privados e novos agentes. “No setor elétrico, 
na década de 1990, quase não havia regulação indepen-
dente e criou-se uma massa de capacidade de desenvol-
vimento institucional. Isso é fundamental para se olhar a 
regulação dia de novas demandas nos próximos 30, 40, 60 
anos”, afirmou.  
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Presidente da Diretoria da Associação das Empresas Por-
tuguesas para o Sector do Ambiente (Aepsa), Eduardo Mar-
ques afirmou que o modelo de concessões tem sido adota-
do em 20% do mercado português, que tem buscado mais 
transparência e qualidade dos serviços por meio de licita-
ções. Uma das novidades criadas em Portugal foi uma pre-
miação anual concedida pelo regulador com base em 30 
indicadores anuais. “As concessionárias se envolvem para 
receber o prêmio”, destacou. Ele disse que a taxa interna de 
retorno dos projetos tem ficado em 10% a 11% anuais, ali-
nhada com a de outros setores de infraestrutura, como ro-
dovias e ferrovias. “A regulação tem de ser isenta, não pode 
ficar sob nenhuma outra esfera de decisão e a preocupação 
deve ser com linhas mestras, com um fio condutor para a 
regulação mais específica.”



WEBSÉRIE DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MARCO LEGAL DO SAENAMENTO 

27



WEBSÉRIE DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MARCO LEGAL DO SAENAMENTO 

28

PATROCÍNIO



WEBSÉRIE DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MARCO LEGAL DO SAENAMENTO 

29

Publicação de decreto 
de capacidade 
econômico-financeiro 
é só o primeiro passo       

Mesmo após sua publicação, o assunto deve 
continuar na pauta. O tema é complexo e 
envolve diversas variáveis que exigirão diálo-
go estreito entre empresários e governo para 
construir toda a regulação sobre o tema e 
evitar brechas jurídicas que possam impactar 
investimentos

A publicação do decreto que irá estabelecer os critérios 
para medir a capacidade econômico-financeira dos opera-
dores públicos de saneamento realizarem investimentos é 
o primeiro passo para eliminar uma das principais lacunas 
sobre o novo marco regulatório do setor, sancionado em ju-
lho do ano passado. Mas sua publicação não deverá sanar 
todas as dúvidas. O assunto é complexo e envolve diversas 
variáveis que exigirão diálogo estreito entre empresários e 
governo para construir toda a regulação sobre o tema e evi-
tar brechas jurídicas que possam impactar investimentos. 

Por isso, as entidades que representam o setor estão pron-
tas para, assim que ele for publicado, se reunirem, alinha-
rem seus pontos mais importantes e então abrir diálogo 
com o governo federal para resolver eventuais dúvidas. 
Essa foi a tônica dos debates do terceiro episódio da web-
série “Desafios da Implementação do Novo Marco Legal do 
Saneamento Básico”, realizado no dia 20 de maio. O evento 
está disponível no YouTube. A websérie terá seis episódios. 

O presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e In-
dústrias de Base (Abdib), Venilton Tadini, disse que, assim 
que o decreto for publicado, será iniciado o diálogo para 
completar pontos que eventualmente faltarem. “A discus-
são é complexa e, como pudemos ouvir das apresentações, 
hoje o decreto não sanará todas as dúvidas e discussões 
que poderão surgir”, disse. “Ao sair o decreto, vamos fazer 
uma reunião extraordinária para termos uma posição única 
das associações”, disse o Rogério Tavares, diretor vice-pre-
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sidente de Relações Institucionais da Aegea Saneamento e 
coordenador do Comitê de Recursos Hídricos e Saneamen-
to Básico da Abdib. “A capacidade econômico-financeira 
das operadoras para fazer os investimentos necessários 
para alcançar a universalização é um tema fundamental 
para o setor”, afirmou o presidente do Conselho de Admi-
nistração da Associação Brasileira das Concessionárias 
Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon) e 
Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Servi-
ços Públicos de Água e Esgoto (Sindcon), Carlos Henrique 
da Cruz Lima. 

Decreto está avançando, 
segundo secretário nacional 
de saneamento

O decreto que irá estabelecer os critérios para medir a ca-
pacidade econômico-financeira dos operadores públicos 
de saneamento está avançando e a metodologia está es-
truturada, afirmou o Secretário Nacional de Saneamento do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, 
na abertura do evento. Maranhão disse que o novo marco 
regulatório, sancionado pela lei 14.026 de julho de 2020, “já 
pegou”, e por isso está otimista. “Há leis que pegam e não 
pegam no Brasil. Essa pegou. Desde o março desse ano, 
já foram mais de R$ 69 bilhões em investimentos e outor-
gas”, afirmou, em relação aos leilões de concessão de sa-
neamento básico que contrataram investimentos privados 
e vão render pagamentos de outorgas aos poderes conce-
dentes. Em relação ao decreto que fixará os critérios para 
medir a capacidade econômico-financeira dos operadores 
– ou seja, qual será a “régua de sobrevivência” das estatais 
–, Maranhão disse que o texto está avançando e está bem 
estruturado, mas que ainda não pode oferecer detalhes pu-
blicamente.

“Há uma preocupação do Ministério da Casa Civil sobre 
esse tema sensível para que não haja brechas para ques-
tionamentos jurídicos, mas a parte do método está estru-
turada”, destacou. Pela lei, os operadores poderão perder 
seus contratos caso não consigam provar que têm meios 
para fazer os investimentos necessários à universalização. 

O decreto, que deveria ter sido publicado em até 90 dias 
após a sanção da lei, ou seja, até outubro de 2020, definirá 
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os critérios para garantir que as operadoras cumpram com 
as metas de universalização dos serviços de água e esgoto 
até 31 de dezembro de 2033 – ou até 2040, em casos es-
peciais.

Minuta do decreto que circulou na imprensa nos últimos 
dias apontou que o documento faz referência a indicado-
res “amplamente utilizados pelo mercado para análise de 
investimentos e de crédito, diagnosticando a situação pa-
trimonial e de resultado das companhias analisadas. Tais 
indicadores podem ser classificados da seguinte forma: 
endividamento, rentabilidade, eficiência operacional e cai-
xa.” Segundo a minuta, a avaliação da capacidade econô-
mico-financeira das operadoras seria de responsabilidade 
das agências reguladoras do setor de saneamento. O prazo 
final para o processo administrativo para análise dos proje-
tos seria até 31 de março de 2022.

O Secretário também disse que o governo está preocupado 
sobre outro ponto da nova legislação: a regionalização. A 
lei 14.206 de julho de 2020, que fixa o novo marco regulató-
rio do setor, estabelece critérios para a formação de blocos 
de municípios de maneira que estejam habilitados a conse-
guirem apoio técnico e financeiro da União.

Maranhão disse que irá fazer reuniões periódicas com a 
Abcon Sindcon e a Associação Brasileira das Empresas 
Estaduais de Saneamento (Aesbe) para discutir a regiona-
lização e a formação de blocos para evitar que, em alguns 
casos, possam ser criados conflitos que sejam direciona-
dos para a Justiça. “Queremos evitar Frankensteins, para 
fugir da judicialização. Já chegou um caso em que haveria 
problemas, então queremos evitar isso.” 

Maranhão ressaltou que, para evitar a judicialização, o Go-
verno Federal está tentando trabalhar com os estados ofe-
recendo ajuda e abrindo caminho para que eles contratem 
consultorias sobre a regionalização. O trabalho tem urgên-
cia: os estados têm até 15 de julho para fazer a divisão dos 
blocos regionais que deverão ter operações de água e es-
goto compartilhadas. Caso a data-limite não seja cumprida 
e não haja postergação do prazo, a União assume a tarefa 
da regionalização.  “Estamos buscando ajudar todos, não 
queremos assumir a tarefa, apenas colaborar”, afirmou o 
secretário.
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Metodologia de capacidade 
econômica-financeira

Quais são os requisitos mínimos para comprovar a capaci-
dade econômica e financeira para os operadores fazerem 
os investimentos? Ante a expectativa da publicação do de-
creto, no primeiro painel do debate, esta pergunta foi discu-
tida por Daniel Keller, sócio-diretor da Una Partners; Regina 
Nunes, sócia da RNA Capital; Gustavo Kaercher Loureiro, 
sócio no Souto Correa Advogados; e Rogério Tavares, di-
retor vice-presidente de Relações Institucionais da Aegea 
Saneamento.

Regina Nunes apontou que é preciso verificar se há sufi-
ciência de recursos financeiros para cumprir as metas de 
investimento para atingir a universalização. Tem de ter uma 
triagem mais profunda sobre a qualidade de crédito dos li-
citantes de forma a atestar a sustentabilidade financeira de 
longo prazo. Além disso, deve haver detalhamento sobre 
o plano de investimentos necessário, aspectos de eficiên-
cia operacional, que são muito ligados à performance do 
gestor dos recursos. Devem ser analisados fundamentos 
de longo prazo do negócio, com vantagens competitivas da 
organização, a diversificação de seus ativos, exposição a 
riscos hidrológicos, políticos e regulatórios, níveis de efici-
ência operacional. Tudo o que impacta na visão do negócio 
e dos projetos da empresa. No lado financeiro, a análise de 
fluxo de caixa é a mais essencial, pois as necessidades de 
investimento no futuro serão imensas.  É preciso analisar a 
suficiência de geração de recursos para fazer frente à ne-
cessidade de caixa. A abordagem deve ser top-down, que 
inclui risco do país como um todo e risco do negócio e com 
a localização geográfica das operações, os riscos associa-
dos ao saneamento (hidrológico, político e regulatório), que 
apesar de serem riscos qualitativos, são mensuráveis. “A 
diversificação dos riscos é sempre importante a ser obser-
vado, liquidez, flexibilidade e financeira, estrutura de capital 
e rentabilidade, métricas financeiras ajustadas baseadas 
na geração de caixa e capacidade de pagamento, e gover-
nança e políticas financeiras têm de ser forte. Quem traba-
lha com esses negócios fazem essas avaliações todos os 
dias”, disse. “Precisamos encontrar um certificador que tra-
ga uma régua para isso. Existe vários tipos de certificado-
res, mas temos de criar algo eficiente, que traga certificado-
res com notório conhecimento na avaliação das empresas 
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e projetos, em vez de trazer vários certificadores diferentes 
que farão metodologias diferentes”, afirmou. “O melhor ca-
minho é a modelagem de fluxo de caixa de cada projeto, 
com identificação dos planos de captação dos recursos, 
disponibilidade de garantias para assumir financiamento 
e capacidade de execução dos operadores”, concluiu. Ter 
estatística histórica e projeção, incluindo análise de sensi-
bilidade, é fundamental. 

Para Daniel Keller, os critérios serão muito importantes por-
que o desafio de investimento “é cavalar”. Será necessário 
investir muito mais no setor e a ideia de universalizar o aces-
so ao saneamento básico até 2033, apesar de desafiador, é 
“algo que agrada”. As empresas de saneamento terão de se 
alavancar muito mais para cumprir o plano e as metas até 
a data estipulada. Para ele, é fundamental que haja um re-
trato atual da condição das empresas, seja por meio de um 
indicador de alavancagem e/ou de eficiência operacional, 
mas também será essencial que esse monitoramento seja 
contínuo, pois o cumprimento dos investimentos depende-
rá da manutenção da capacidade de investimento dos ope-
radores no longo prazo. “Existe a necessidade de avaliar 
a fotografia atual, e isso é relativamente simples para as 
companhias existentes. A validação tem de ser com base 
na melhor informação possível que são os demonstrativos 
financeiros auditados. Esse conjunto de informações é cha-
ve, olhando a partir de métricas pré-definidas. Ao longo dos 
anos seguintes, que essas análises sejam feitas. E que se 
projete o fluxo de caixa”, apontou Keller. O sócio-diretor da 
Uma Partners afirmou que haverá captação de recursos e 
aumento de endividamento, todos os investimentos terão 
de ser colocados no fluxo de caixa e essa projeção terá de 
ser factível. A análise de um certificador será essencial para 
dizer se a projeção será crível ou não. Para ele, é possível 
contar com indicadores de demonstrativos financeiros, e 
um indicador de alavancagem é crucial, como a dívida líqui-
da em relação ao EBITDA. “A tendência é que este indicador 
cresça”, lembrou. É muito improvável, segundo Keller, que 
uma companhia estatal consiga fazer frente ao desafio dos 
investimentos sem aumentar a alavancagem. Por isso, será 
importante que esse indicador seja avaliado de tempos em 
tempos, repetiu. Em termos de alavancagem, explicou, um 
indicador muito utilizado, inclusive pelo BNDES, é o índice 
de cobertura do serviço da dívida. Keller ponderou, entre-
tanto, que para empresas estaduais de saneamento, onde 
todos os negócios estão consolidados embaixo de um 
mesmo CNPJ, não existe, com raras exceções, formação 
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de sociedades de propósito especifico, as SPEs. Para fina-
lizar, ele ressaltou que outro indicador determinante será 
um que tenha capacidade de medir eficiência operacional, 
incluindo inadimplência, de forma objetiva. Dessa forma, 
ele considera uma referência a margem EBTIDA, a margem 
de lucro operacional. “Aumentar a eficiência operacional é 
um aspecto chave para conseguir atingir as metas de uni-
versalização prevista. No Brasil, as perdas são muito altas”, 
afirmou. “A avaliação é complexa em saneamento, já que 
em alguns casos envolver municípios exigirá algum corte 
da análise. As empresas estaduais são integradas e têm 
conjuntos de contratos diferentes entre si, o que cria o de-
safio de se pensar em um indicador”, disse.

O advogado Gustavo Kaercher Loureiro, sócio no Souto 
Correa Advogados, foi indagado sobre avaliação da capaci-
dade econômica e financeira contrato a contrato ou global 
por operador de serviços. Ele afirmou que se o prestador 
não tiver capacidade de demonstrar por contrato que ele 
tem aptidão par alcançar as metas novas que foram in-
troduzidas pelo Artigo 11-B, ele desconfia que o contrato 
passa a ser inválido. “Se não há contabilidade regulatória, 
se o contratante tem dificuldade em como mostrar no seu 
contrato qual é a situação da relação jurídica que ele tem 
com o município, que é o titular do serviço, eu desconfio 
que o contrato será invalidado”, disse. “Isso não é requisito 
do novo marco, desde sempre a relação deve ser conce-
bida de forma contrato a contrato. Isso não significa que 
não possamos ter critérios de avaliação de capacidade que 
ultrapassem o contrato, que eu não possa ter critérios que 
se refiram a modalidades de prestação regionalizado. Mas, 
para começar a conversa, o contratante deve ser capaz de 
mostrar qual é o estado de seu contrato, contrato a con-
trato”, afirmou. Ele indicou que uma resposta mais longa 
exigiria contextualizar um pouco mais o problema para 
identificar qual é a unidade de aferição da capacidade eco-
nômica e financeira e que é possível fazer algumas leituras. 
Para ele, há três possibilidades. A primeira é entender que 
o decreto dispõe de forma abstrata de regras de comprova-
ção de capacidade econômica e financeira para o setor de 
saneamento e que ele não faz distinção entre contratos em 
curso e futuros. “E eu não concordo com essa leitura, pois 
seria uma espécie de absolvição dos pecados cometidos 
no passado, bastaria demonstrar capacidade para estar ab-
solvidos das invalidades de seu contrato e poder entrar no 
exame de capacidade, eu não gosto dessa leitura permissi-
va.” Outra leitura é a mais restritiva, que toma por base uma 
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fotografia da situação do prestador atual, o contrato indivi-
dual em curso, e apenas aqueles regulares, e a metodologia 
do decreto indicaria o que o contratante tem de comprovar 
contrato a contrato para mostrar que ele tem condições as 
metas incrementais do Art. 11-B. O decreto não se aplicaria 
a contratos futuros, somente aos contratos atuais, válidos 
e reguladores, e não atingiria contratos que já nasçam com 
as metas inseridas. A metodologia só deveria se preocupar 
com os contatos de maneira isolada. E tem a visão de que 
o contratado receba uma proposta do titular do serviço que 
diga como as metas devem ser incorporadas no contrato. 

Certificação da capacidade 
econômica-financeira

Quando forem definidos os critérios que nortearão o ates-
tado de capacidade econômico-financeira das empresas, 
outro ponto importante serão a certificação do processo, 
seja com auditores que irão analisar os indicadores selecio-
nados, seja com os acreditadores que poderão validar a ca-
pacidade técnica das empresas. Esse foi o tema do segun-
do painel do evento. “Essas questões são trazidas porque 
os contratos que serão objeto dessa análise não tinham 
foco em eficiência e aumento de investimentos”, afirmou 
Roberto Muniz, diretor de Relações Institucionais e Susten-
tabilidade da GS Inima Brasil.

Roberto Lambauer, advogado sênior do Pinheiro Neto Ad-
vogados, apontou que, no setor de saneamento, que tem 
múltiplos reguladores, não é possível ter um olhar só para 
a situação atual, mas também para o futuro. O trabalho do 
certificador terá presunção de validade e acabará desa-
fogando o trabalho das agências e o fluxo de trabalho “A 
certificação trará mais confiabilidade, mas também mais 
agilidade ao processo”, disse. Há também a figura do acre-
ditador. Ele lembrou que o PPI já tem uma norma que trata 
de acreditação de organismos certificadores de projetos de 
infraestrutura. E tem uma camada adicional de verificação 
que é a capacidade da empresa de atrair recursos externo, 
e a empresa terá de mostrar um planejamento de captação 
de recursos. “As empresas também terão de desenhar um 
plano de captação para os recursos nesses 12 anos que 
terão de alcançar a universalização. O decreto terá de cap-
turar essas camadas e trazer mais segurança jurídica no 
processo, tanto do ponto de vista técnico quanto financei-
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ro”, disse Lambauer.

Ricardo Ramos, sócio da BF Capital, disse que, diferente-
mente do passado, há hoje grandes empresas nacionais 
atuando no saneamento, o que ajudará da universalização. 
Além disso, o setor tem atraído o interesse de fundos es-
trangeiros e muitos players menores deverão começar a se 
juntar. Ele disse  não conhecer casos brasileiros onde seja 
necessário haver certificação, mas recordou de uma experi-
ência quando a fabricante brasileira de jatos Embraer esta-
va negociando a venda de aeronaves para uma companhia 
aérea norte-americana que ingressou em recuperação judi-
cial. O BNDES foi chamado para trabalhar na certificação 
e apontar que o plano de negócios da empresa ainda era 
crível. Será necessário ter critérios para que empresas pos-
sam acreditar. Ao tratar sobre regionalização, as SPEs são 
válidas e interessantes, porém considera que dificilmente 
um banco vai considerar uma SPE segregada do acionista 
do ponto de vista do risco. No Brasil, não é comum a se-
gregação do acionista da SOE como ocorre no passado. A 
SPE, por isso, no Brasil, será válida para fazer parcerias e 
delimitar os acordos. O risco estará sempre associado aos 
acionistas e aos investidores da empresa.

O advogado Bruno Aurélio, sócio no Demarest Advogados, 
sobre certificação, ele considera que há preocupações. “Há 
figuras que são dadas como solução, para que a lei seja 
eficaz e seja atendida, mas podem causar problemas ao 
final do dia. Não há prática de certificação econômico-fi-
nanceira no setor de infraestrutura no Brasil”, disse. Ele 
explicou que, a partir do momento em que se estabelece 
a alguém determinada competência e essa pessoa, como 
certificadora, que é diferente do auditor, terá responsabi-
lização sobre aquilo que ela certifica, se aquilo é ou não 
é apto a determinada coisa, é criado um compromisso de 
responsabilidade do que foi auditado. Segundo ele, isso 
pressupõe uma  figura independente e apta a falar sobre 
algo, que se responsabiliza sobre aquele resultado que traz. 
“É necessário pensar qual é a lógica disso”, disse, pois o 
ambiente de negócios no Brasil é cercado de desconfiança. 
Ao exemplificar, ele ponderou que, quando o setor privado 
faz uma avaliação técnica para fazer uma proposta, e aque-
le resultado é maior ou menor do que se esperava, o próprio 
mercado privado desconfia do resultado. Em outro lado, o 
regulador não parte de uma premissa que há uma relação 
de seriedade na prestação de sérviços, mas parte de uma 
visão que que a empresa quer tirar o máximo de proveito. O 
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setor privado parte do pressuposto de que o regulador está 
sempre atrás de um problema. E tem o controlar do regula-
dor e do privado, que acha que todo mundo foi capturado. 
“Infelizmente, trabalhamos em ambiente de desconfiança”, 
resumiu. Outro ponto de preocupação pode ser visto em 
rodovias. As concessionárias devem fazer uma autoavalia-
ção de desempenho e encaminhar para o Tribunal de Con-
tas da União, que por sua vez não pode confiar no processo 
porque a avaliação estaria comprometida por quem presta 
serviços que ele mesmo aufere. “Haverá um órgão indepen-
dente que irá avaliar a certificação? Como o TCU e o Mi-
nistério Público irão avaliar esse processo de certificação? 
Eles vão acreditar? Se a certificação tiver responsabilidade 
sobre o que se certificou, isso terá um custo elevado, não?”
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Modelagem de 
contratos tem 
de contemplar 
particularidades 
regionais       

Definir contratos sob a lógica do novo marco 
do setor de saneamento exigirá superação de 
desafios econômicos, políticos e regulatórios 

A modelagem dos contratos de saneamento para atender 
à lei 14.026 de julho de 2020, que estabelece que a univer-
salização dos serviços de água e esgoto deve ser cumprida 
até 31 dezembro de 2033, exige a adoção de uma ótica par-
ticular caso a caso para que as diferenças regionais sejam 
incorporadas às licitações. Também exigirá a superação 
de diversos desafios, como articulação dos diferentes en-
tes em blocos regionais até a formação das agências re-
guladoras e a definição pela Agência Nacional das Águas 
e Saneamento Básico (ANA) das regras que estes órgãos 
deverão seguir. Esses foram os principais pontos levanta-
dos nos debates do quarto episódio da websérie “Desafios 
da Implementação do Novo Marco Legal do Saneamento 
Básico”, que foi ao ar 17 de junho no YouTube. A websérie 
terá seis episódios.  

“O setor vive uma transformação e há desafios que pre-
cisaremos superar”, resumiu Venilton Tadini, presidente 
da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de 
Base (Abdib) durante a abertura do evento. “A modelagem 
de contratos é um ponto essencial para que a participação 
privada possa contribuir com a universalização dos servi-
ços”, destacou Carlos Henrique da Cruz Lima, presidente do 
Conselho de Administração da Associação Brasileira das 
Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e 
Esgoto (ABCON) e do Sindicato Nacional das Concessioná-
rias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (SIN-
DCON).  

Para Fábio Abrahão, diretor de Infraestrutura, PPPs e Con-
cessões do BNDES, a estruturação de projetos na área de 
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saneamento básico têm sido uma tarefa complexa por en-
volver diversas variáveis, inclusive um “trabalho invisível” 
que requer a gestão das partes interessadas com as instân-
cias locais dos Poderes Executivo e Legislativo e os órgãos 
de controle, até o diálogo com investidores interessados no 
setor e a ampliação do mercado de crédito com maior nú-
mero de agentes. “Não há uma receita de bolo, cada caso é 
um caso.” Segundo ele, por anos, houve um “vício de capital 
subsidiado”, o que evitou que projetos financiados pelo ban-
co fossem testados como credores. “Nesse caso, se pode 
pedir garantia que nada tem a ver com o empreendimen-
to. Isso teve impacto sobre o project finance non recourse, 
houve uma inércia. Queremos agora trazer diversidade para 
o mercado de dívida para maximizar o balanço do banco”, 
destacou.

O BNDES já está trabalhando para destravar a modalida-
de de project finance baseado nos próprios ativos a serem 
operados. “Estamos vendo como liberar balanço com com-
pletions parciais. Abrahão apontou que o objetivo é que es-
sas ações estejam prontas para colocar em prática justa-
mente quando as dívidas dos novos projetos, que já foram 
colocados no mercado, entrarem em negociação.

Abrahão disse estar confiante na carteira de projetos para 
a área de saneamento e que os últimos meses mostraram 
que o ambiente de negócios em infraestrutura passou por 
testes desafiadores. Ele analisou que pandemia exacerbou 
o desafio fiscal, fato ao qual foi acrescentada a realização 
de eleições municipais, o que gerou desafios adicionais, já 
que o saneamento básico é uma questão de competência 
local, requerendo muita resiliência para evitar “soluções 
excessivamente criativas” que surgem repentinamente. 
Ele explicou que casos que demonstram insegurança ju-
rídica têm recebido resposta de agentes para defender o 
ambiente de negócios. “Tivemos momentos de teste e o 
Brasil vem passando pelo teste, mesmo que tenha sustos 
no meio do caminho. Essas divergências caminharam para 
um ambiente de proteção do ambiente de negócios. Estou 
otimista e vejo uma história muito consistente, passou pelo 
saneamento e passa por outros setores de infraestrutura”, 
disse o diretor do BNDES.

Leilão de concessão no 
Amapá em setembro 
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Martha Seillier, secretária especial do Programa de Parce-
rias de Investimento (PPI) do Ministério de Economia, disse 
que o a modelagem de contratos tem de se adaptar às re-
alidades distintas. Um exemplo é o lançamento, no fim de 
maio, do edital da concessão plena de serviços de água e 
esgoto em todos os 16 municípios do Amapá, atualmen-
te prestados pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá 
(Caesa), empresa estatal. Uma das metas do processo é re-
duzir o índice de perdas de água, que hoje passa de 70%. A 
concessão também vai desonerar o poder público, uma vez 
que parte da operação da empresa é custeada pelo Estado.  

O novo concessionário investirá em torno de R$ 3 bilhões 
durante o período de 35 anos de concessão, sendo 70% 
destinados à melhora do esgotamento e 30%, do forneci-
mento de água. Para que a população perceba melhorias 
no curto prazo, nos cinco primeiros anos deverão ser apli-
cados pelo menos R$ 984 milhões para melhorar as con-
dições de acesso. Esse valor é quase 11 vezes maior do 
que o total investido nos últimos dez anos (R$ 90 milhões). 
Como resultado, ao fim do período de concessão, 285 mil 
unidades consumidoras passarão a contar com água enca-
nada e 328 mil com a coleta de esgoto.  

“A universalização em todo o Brasil passa por entender a 
realidade social, econômica e política de cada localidade, 
que é diferente, tem de ser feita caso a caso. Tem de sen-
tar-se com cada ente para entender as particularidades. A 
concessão do Amapá abrange todo as cidades, a do Rio 
de Janeiro foi pensada diferente”, afirmou. No caso do Rio 
de Janeiro, a empresa estadual, a Cedae, manteve sob seu 
controle a captação de água bruta e dividiu o Estado em 
quatro blocos. “No Amapá, está sendo proposto um mode-
lo de leilão híbrido em que há uma outorga e o conceito de 
tarifa mínima em uma licitação que cobre todo o Estado. 
Como há preocupação com a renda da população local e 
com o fluxo de caixa do projeto, se aplica um piso tarifário 
para o caso de o lance dado ser agressivo demais, aí se vai 
para uma disputa em relação à outorga.” 

O leilão da concessão do Amapá deve ser realizado no iní-
cio de setembro na B3, em São Paulo, e levará em conta 
a combinação entre valores de outorga, de pelo menos R$ 
50 milhões, e de tarifa para definir o vencedor. No entanto, 
para evitar que o valor da tarifa inviabilize investimentos, 
a redução será limitada a 20% do valor proposto no edital. 
A outorga mínima de R$ 50 milhões será dividida entre os 



WEBSÉRIE DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MARCO LEGAL DO SAENAMENTO 

43

municípios do Estado. Adicionalmente, a concessionária 
vencedora deverá aplicar o montante equivalente ao valor 
do ágio sobre a outorga mínima em investimentos a serem 
definidos pelo Estado para melhoria do fornecimento de 
água em zonas rurais e urbanização dos municípios, o que 
potencializará os investimentos nas áreas que mais preci-
sam. 

Martha ainda destacou a aprovação em junho pela ANA da 
primeira norma de referência regulatória com o regime, a 
estrutura e os parâmetros da cobrança pela prestação do 
serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. 
Hoje, em cerca de 4 mil municípios brasileiros, não há co-
brança para o serviço de manejo de resíduos sólidos urba-
nos. Como essas cidades não conseguem manter um ater-
ro sanitário, a destinação final dos resíduos acaba sendo 
inadequada, por meio de lixões, resultando em problemas 
sanitários, sociais e ambientais. A ausência da cobrança 
também faz com que os municípios banquem essas despe-
sas com recursos de impostos, que poderiam ser direciona-
dos para outras políticas públicas municipais, como saúde 
e educação, por exemplo. “Metade das cidades não cobra 
e da metade que cobra, 83% o faz incluída no IPTU, com 
uma inadimplência de 30%. Cobrar uma tarifa pode viabi-
lizar concessões e ter um grande potencial de transformar 
a realidade do país”, apontou a secretária especial do PPI.

PI e MG se movimentam para 
criar unidades regionais 

Um dos princípios da nova regulação é a regionalização, 
como uma forma de ganho de escala. Os estados têm de 
fazer a divisão dos blocos regionais que deverão ter opera-
ções de água e esgoto compartilhadas. Se a data-limite não 
for cumprida e não houver postergação do prazo, a União 
assume a tarefa da regionalização. A lei 14.026 de julho 
de 2020 estabelece critérios para a formação de blocos de 
municípios de maneira que estejam habilitados a consegui-
rem apoio técnico e financeiro da União. Outro objetivo é 
fazer com que municípios com indicadores socioeconômi-
cos mais baixos possam também atrair investimentos ao 
serem associados a cidades maiores ou regiões metropo-
litanas. 
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Os estados estão se movimentando diante desse cenário. 
Um exemplo é o Piauí. Em 2017, o estado lançou um edital 
de subconcessão para gestão do saneamento na capital, 
Teresina, em um contrato para explorar os serviços por 31 
anos, com investimentos de R$ 1,7 bilhão. “Até ter êxito, ti-
vemos conflitos, debates na Assembleia Legislativa, com 
prefeituras. Mas saiu e em três anos tivemos R$ 560 mi-
lhões de investimentos entre outorga e recursos. A capital 
do Estado, que sofria com regularidade no abastecimento 
de água, agora tem atendimento regular”, disse Viviane, que 
estima em mais três anos a área da subconcessão atinja a 
universalização de coleta de esgoto. 

Em 2019, o Piauí começou a estudar a subconcessão em 
outras áreas do Estado, como as cidades de Floriano e 
Picos, respectivamente quarta e quinta maiores cidades 
piauienses. O estudo ficou pronto em 2020, mas com a 
aprovação do novo marco regulatório ele teve de ser remo-
delado, com base em unidades regionais. “O Amapá poderá 
criar um caso para outras regiões”, disse. Em agosto, deve 
ser apresentado o estudo que reúne a cidade de Floriano e 
outras 18 do Estado, que somam 160 mil pessoas.  

Segundo Viviane, a subconcessão é liderada pela cidade de 
Floriano em uma lógica econômica e financeira que con-
centra 19 municípios, dos quais quatro são superavitários, 
totalizando 160 mil pessoas – há cidades de 3 mil a 106 mil 
habitantes. Os municípios possuem o plano municipal de 
água e esgoto e o governo estadual fez os estudos de via-
bilidade. O concessionário será contratado pelo município 
de Floriano com possibilidade de adesão dos demais mu-
nicípios. A ideia é que a cobrança de outorga em Floriano 
possa viabilizar as demais cidades. Cerca de 50% do valor 
vai para Floriano, 30% para a agência estadual e 20% para 
as cidades deficitárias em um fundo a ser gerido pela con-
cessionária. Estimam-se R$ 102 milhões em investimentos 
e R$ 17 milhões de outorga mínima. 

Para Henrique Amarante Costa Pinto, diretor vice-presiden-
te do BDMG, Minas Gerais está buscando criar uma fábri-
ca de projetos, tendo como uma das prioridades as áreas 
de saneamento e de resíduos sólidos. O Estado tem 853 
cidades, sendo que 33 têm população acima de cem mil 
habitantes e 231 têm menos de cinco mil pessoas. Cerca 
de 87% da população mineira é atendida por água, enquan-
to 48,9% não têm coleta de esgoto. Apenas seis cidades 
contam com operadores privados de água e esgoto. Cerca 
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de 230 municípios têm contratos de esgoto. “Nossa lógi-
ca é a criação de unidades regionais em saneamento e em 
resíduos sólidos com base em áreas que possam somar 
pelo menos 300 mil habitantes”, explicou. O projeto de lei 
deve ser enviado para a Assembleia Legislativa em breve. 
Em saneamento, trabalha-se para que as concessões não 
comprometam mais de 5% da renda de referência e com 
taxa de inadimplência de 2,5%. A área de Jequitinhonha, 
a mais pobre do Estado, poderá ter uma concessão de 30 
anos com taxa interna de retorno de 8,62%, alavancagem 
de 60% e cobrança de outorga inicial viável. “Iremos come-
çar o estudo que abrange 32 cidades.” 

Cedae deve trazer R$ 130 
bilhões em investimentos 

O secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Ni-
cola Miccione, afirmou que a modelagem dos contratos vai 
além de pareceres jurídicos e análises econômico-financei-
ras. Para aprovar a licitação de quatro blocos da Cedae, que 
manteve o controle sobre a captação e a produção de água 
bruta, ele disse que foi preciso intenso diálogo com o BN-
DES e com as cidades. Também exigiu jogo de cintura com 
a sociedade. 

Miccione disse que o a subconcessão do saneamento bá-
sico no Rio de Janeiro é o maior projeto ambiental do pais 
atualmente. Em números, estão envolvidos R$ 23 bilhões 
em valores de outorga em três blocos licitados. Sobre o úl-
timo bloco, o leilão está previsto para ocorrer entre novem-
bro e dezembro. Havia sete municípios no bloco e outras 
sete cidades serão incluídas. Dessa forma, considerando 
parte da capital fluminense, serão 15 munícipios. 

Ao afirmar que o Brasil ocupa a 104ª posição em ranking de 
saneamento básico, ele defendeu os impactos positivos na 
economia fluminense derivados dos valores envolvidos na 
subconcessão de áreas da Cedae. Miccione explicou que o 
projeto como um todo envolve R$ 31 bilhões de capex (gas-
tos em investimentos), entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões 
em “opex” (gastos em operação) e mais R$ 23 bilhões em 
outorga. “Teremos, somando capex, opex e outorga, uma 
injeção na veia da economia fluminense de R$ 130 bilhões 
a R$ 132 bilhões”, disse, concluindo que um estudo reali-
zado pela Secretaria da Casa Civil identificou impactos di-
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retos e indiretos na economia do Estado do Rio de Janeiro 
da ordem de R$ 1 trilhão no período da concessão. “Tem 
impacto positivo na saúde, no meio ambiente, no aperfeiço-
amento educacional de gerações”, concluiu. 

Entre os desafios, a 
governança das agências 
reguladoras 

Para Pedro Scazufca, sócio do GO Associados, os novos 
projetos que estão sendo lançados, como Amapá e Rio 
de Janeiro, já contemplam novos parâmetros criados pelo 
novo marco legal, como incentivo ao cumprimento das me-
tas de universalização, já que elas têm impacto sobre os 
reajustes anuais.  

Uma questão crucial será a regulação e envolve a criação 
das agências reguladoras regionais e a uniformização da 
regulação entre agências infranacionais, um tema que a 
ANA está trabalhando. A lei 14.026 trouxe novidades regu-
latórias. Uma inovação é que a Agência Nacional das Águas 
e Saneamento Básico deverá criar normas de referência a 
serem usadas em Estados e municípios. Hoje existem 74 
agências regulatórias no país, número que poderá crescer. 
Criar uma uniformização entre órgãos estaduais, munici-
pais e regionais será um passo importante e uma tarefa 
desafiadora. 

“O regulador vai fiscalizar os contratos e zelar pelo equilíbrio 
deles, muitos estão em estágio inicial de desenvolvimento, 
esperemos que eles possam atuar com independência. Ou-
tro desafio é a ANA definir o guia que será seguida pelas 
outras agências reguladoras.”

Rodrigo Bertocelli, sócio do Felsberg Advogados, que traba-
lhou no fim do ano passado na estruturação do projeto da 
concessão de água e esgoto em 13 cidades da região me-
tropolitana de Maceió, disse que a modelagem foi um de-
safio gigantesco. “Olhamos uma tarifa que fosse suficiente 
para cobrir os investimentos e a pulverização dos riscos 
com uma gestão comercial boa”, disse. Ele afirmou que o 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 
1842, que trata da titularidade dos serviços na região me-
tropolitana do Rio de Janeiro, também contribuiu para lapi-
dar o novo marco. O acórdão sobre o tema ajudou a elabo-
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ração dos contratos sob a luz da nova regulação”, afirmou 
o advogado.  Outro trunfo foi ter posicionado o governo do 
Estado como “um hub” para que assuntos fossem discuti-
dos, em vez de os investidores terem de se relacionar com 
cada município. “Esse risco seria precificado. A companhia 
estadual manteve a produção de água.” 

Outro desafio é a estrutura tarifária presente no Brasil, ob-
servou Marcos Thadeu Abicalil, especialista sênior do NDB 
no Brasil. Ele afirmou que a estrutura tarifária foi desenha-
da nos anos 1970 com subsídios cruzados, mas ela ainda 
preserva problemas, inclusive em alguns contratos novos. 
Segundo ele, seria preciso discutir uma reestruturação para 
assegurar o consumo eficiente de água, garantir acesso à 
baixa renda, evitar subsídio a quem não precisa e ter uma 
política especial para grandes consumidores, que hoje pa-
gam tão caro que buscam alternativas fora das concessio-
nárias deixando de contribuir para o sistema.
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Indústria terá 
de aumentar 
capacidade 
para atender a 
pedidos     
BNDES estima que apenas 5 projetos com R$ 
38 bilhões em investimentos irão demandar 
R$ 11 bilhões em encomendas para fabrican-
tes de máquinas e equipamentos

O novo marco regulatório e as concessões e parcerias pú-
blico-privadas que estão sendo firmadas irão resultar em 
encomendas de mais de R$ 140 bilhões para fabricantes 
de máquinas e equipamentos nos próximos anos, com a 
maior parte sendo aplicada até 2033, o que exigirá inves-
timentos em expansão da capacidade total do segmento. 
A lei 14.026 de julho de 2020 estabelece metas de univer-
salização dos serviços de água e esgoto até 2033 – ou até 
2040, em casos excepcionais. 

Esse foi um dos destaques apresentados nos debates do 
quinto episódio da websérie “Desafios da Implementação 
do Novo Marco Legal do Saneamento Básico”, ocorrido dia 
17 de junho no YouTube. A websérie completa terá seis epi-
sódios – o último, em agosto, trará um balanço dos avanços 
e dos desafios após um ano de sanção da Lei 14.026/2020. 

Estudo preliminar do BNDES com base em cinco projetos 
de concessão e PPP estruturados pelo banco e licitados 
nos últimos meses, que somam R$ 38 bilhões em investi-
mentos, aponta que a demanda por encomendas para a in-
dústria será de R$ 11 bilhões. Os projetos que embasaram 
o estudo são a concessão do Amapá, concessão dos três 
blocos da Cedae no Rio de Janeiro, a PPP de Cariacica (ES), 
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a concessão da região metropolitana de Alagoas e conces-
são na cidade de Porto Alegre. 

“São dados ainda preliminares que estamos fazendo de 
mapeamento da cadeia de fornecedores para identificar se 
há alguma lacuna que pode ser preenchida com política pú-
blica. Esses dados representam apenas 5% do que se esti-
ma que o setor poderá receber. Extrapolando-se os dados, 
é possível ver o que o volume irá crescer muito mais para 
atender à universalização”, disse Flavio Moraes da Mota, 
chefe do Departamento da Indústria de Base e Extrativa do 
banco de fomento. 

“Vivemos um novo momento no setor. Estamos falando de 
investimentos de quase R$ 500 bilhões, sendo que R$ 100 
bilhões em tubos e R$ 42 bilhões de máquinas e equipa-
mentos”, disse Giuliano Vito Dragone, diretor de desenvolvi-
mento e novos negócios da GS Inima Brasil. 

Estudo da ABCON SINDCON divulgado em 2020 aponta que 
o investimento total estimado para expansão da rede com 
o novo marco regulatório é de R$ 753 bilhões. Desse total, 
serão necessários R$ 498 bilhões de novos investimentos 
para expansão da infraestrutura de saneamento e mais R$ 
255 bilhões deverão ser investidos para a recomposição da 
depreciação, (dos quais R$ 145 bilhões para a recomposi-
ção dos ativos já existentes e R$ 110 bilhões para a recom-
posição dos novos investimentos a serem realizados).

Demanda crescente 
de tubos, máquinas e 
petroquímicos

O trabalho da ABCON SINDCON destaca que a cada um real 
investido em saneamento para extensão de redes, cerca de 
76 centavos irão para a construção civil e 6 centavos para 
máquinas e equipamentos. O estudo mostra ainda que o 
setor de saneamento poderá movimentar indiretamente R$ 
1,4 trilhão na economia e gerar até 14 milhões de empregos 
ao longo dos próximos 13 anos.

Percy Soares Neto, diretor executivo da Abcon, disse que os 
investimentos vão ser fundamentais para ajudar a econo-
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mia a crescer depois da crise da covid-19. “São aportes em 
diversas áreas, na compra de maquinários e na construção 
da infraestrutura das redes”, disse. 

O levantamento da ABCON SINDCON aponta ainda uma 
janela importante para a construção civil, que deve captar 
76,6% dos R$ 498 bilhões em investimentos projetados até 
2033. “Estamos em um caminho que podemos realmente 
superar obstáculos que estão há décadas para serem ul-
trapassados e parece que chegamos finamente neste mo-
mento de fazê-lo, temos uma missão histórica pela frente”, 
resumiu Venilton Tadini, presidente da Associação Brasilei-
ra da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib). “Logica-
mente tem muito ainda a fazer.”

Nova capacidade 
de produção para 
atender aos pedidos

Moraes da Mota, do BNDES, explicou que os dados do es-
tudo elaborado pelo banco apontam que os fabricantes de 
bens de capital para o setor não representam um garga-
lo estrutural para atender à demanda crescente futura. “A 
elevação do consumo de tubos demandará investimentos 
na expansão da capacidade total, sendo que os fabricantes 
podem levar de seis a doze meses para colocar em opera-
ção esse acréscimo. Nova capacidade em resinas de PVC 
e soda cloro e em tubos de ferro fundido também pode-
rão ocorrer”, destacou. “A meta de redução de perdas de 
água de 40% para 25% é outro impulsionador”, afirmou Pe-
dro Paulo Dias Mesquita, gerente de Inteligência Setorial do 
BNDES.

No estudo do BNDES, os cinco projetos analisados devem 
demandar R$ 11 bilhões em encomendas para a indústria, 
sendo que R$ 4,5 bilhões em equipamentos, R$ 3,8 bilhões 
em tubulações e R$ 2,8 bilhões em petroquímicos, afirmou 
Sabrina Schneider Martinez, gerente do BNDES. Em tubula-
ção, cerca de 85% dos investimentos deverão ser aplicados 
até 2033, marco temporal principal para o cumprimento de 
metas de universalização.

Até 31 de dezembro de 2033, é necessário garantir o aten-
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dimento de 99% da população com água potável e de 90% 
da população com coleta e tratamento de esgotos. Para os 
casos nos quais os estudos para a licitação da prestação 
regionalizada evidenciarem que não há viabilidade econô-
mico-financeira para universalizar os serviços até 2033, a 
lei 14.026/2020 permite a extensão do prazo, desde que 
não ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e haja anuência prévia 
da agência reguladora.

São previstos nos cinco projetos estudados pelo BNDES a 
contratação de 33 mil quilômetros de tubos, o equivalente 
a mais de quatro vezes a extensão do litoral do Brasil. “Do 
total, cerca de R$ 2,2 bilhões serão direcionados para abas-
tecimento de água e R$ 1,6 bilhão para esgoto, sendo que 
as redes adutoras se destacam como as principais consu-
midoras de tubos.”

Nos tubos com até 500 mm de diâmetro, em que a maioria 
é usada em redes de esgoto, a maior parte é de plástico, 
sendo que em relação ao valor, 12% apenas se referem a 
metálicos. Nos tubos acima de 500 mm de diâmetro, em 
que a maioria é usada em redes de água, os metálicos são 
maioria, com 82% do valor a ser encomendado. Já em rela-
ção a equipamentos o estudo prevê encomendas de R$ 4,5 
bilhões, sendo R$ 3,3 bilhões referentes a água e o restante 
a projetos de esgoto. “Há uma grande demanda por hidrô-
metros, mais de 100 milhões de unidades.”

Em produtos químicos, a previsão é que haja encomendas 
de R$ 2,8 bilhões, com destaque para a expansão da de-
manda de cloro, que deve crescer 37% até 2040, por conta 
de novas estações de tratamento de água.  “Em tubulação, 
pode-se projetar 30 vezes o que estimamos, já que a Abcon 
estima que podem ser R$ 99 bilhões em investimentos com 
a universalização”, afirmou Pedro Paulo Dias Mesquita, ge-
rente de Inteligência Setorial do BNDES. 

Em tubos, há cerca de quatro grandes fornecedores cuja 
capacidade total é de 140 mil toneladas anuais. Em resinas, 
a produção, em que Braskem e Unipar são líderes, a produ-
ção chega a pouco mais de um milhão de toneladas anuais. 
Em cloro, em que a Braskem também é líder, a capacidade 
está em 1,5 milhão de toneladas por ano. 
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Planejamento 
na cadeia de 
fornecimento

O investimento vai demandar um enorme planejamento de 
aquisições entre a cadeia de fornecedores e as concessio-
nárias, destacou Adriana Manicardi, superintendente de Su-
primentos e Contratações Estratégicas da Sabesp. Parceria 
e compartilhamento de risco serão essenciais no relacio-
namento entre as operadoras e fornecedores para atender 
à nova demanda do saneamento, ressaltou Gabriel Colone-
se, superintendente de Projetos Estruturados da Engetec 
Construções e Montagens. 

“Temos visto ágios de mais de 100% ou deságios muito ex-
pressivos. Os projetos estão apertados, o compartilhamento 
de riscos passa a ser importante. Vimos isso no aço no ano 
passado, então construtoras e operadoras terão de comparti-
lhar riscos. Podemos também ajudar na avaliação dos proje-
tos desde o início e discutir métodos construtivos inovadores 
para que eles possam ser usados nesses empreendimentos. 
Estar junto desde o pré-leilão é importante. Com inovação, a 
taxa de retorno do projeto muda”, disse Colonese.

Tratamento de efluentes, combate a perdas de água e pota-
bilização são algumas das especialidades da Veolia Brasil 
em suas operações no Brasil e no exterior, lembrou o CEO da 
companhia, Pedro Padranos. A empresa investe cerca de 5% 
da receita em pesquisa e desenvolvimento. “A seca históri-
ca que o Brasil atravessa amplia a importância do reuso da 
água e do tratamento de efluentes. Temos tratado água de 
reuso para fins potáveis na Europa e no Oriente Médio. Tam-
bém temos atuado na recuperação do lodo para que possa 
ser utilizado como fertilizante ou para produção de energia.”

Padranos apontou que a parte financeira é essencial para 
avançar na universalização e que os projetos sejam rentá-
veis, mas que não se pode perder de vista que as soluções a 
serem aplicadas tenham sustentabilidade ambiental e ope-
racional. “Por isso, trabalhar desde o início com as soluções 
melhores é muito importante e cada projeto pode ter sua 
particularidade”, disse. No Reino Unido, as estações de tra-
tamento de água e esgoto investem no destino do lodo para 
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produção de energia elétrica ou de fertilizantes, o que pode 
render receitas adicionais ao projeto. “Isso é pensar em uma 
economia circular, em aproveitar ao máximo o que se tem.”

A demanda crescente ao longo dos próximos anos criará 
necessidade de adensamento da cadeia com a contrata-
ção de subfornecedores. Criam-se múltiplos desafios. Um, 
segundo Padranos, é a simplificação fiscal para evitar a bi-
tributação, o que facilitaria a contratação de subfornecedo-
res. Para Colonese, a tarefa é contribuir para que os subfor-
necedores possam se desenvolver e atender aos pedidos 
com requisitos de competitividade e inovação crescentes. 
“Isso passa pela exigência de qualificação dos fornecedo-
res e para isso exigem tempo e dedicação para que eles 
possam se aprimorar tecnicamente e até desenvolvam pro-
gramas de compliance ou se adequem às regras”, destacou 
Colonese, superintendente de Projetos Estruturados da EN-
GETEC Construções e Montagens. 

Necessidade de uma 
visão holística dos 
projetos

Estela Testa, CEO da Pieralisi Américas, disse que as indús-
trias que fornecem para o setor de saneamento tinham se 
preparado para um ciclo virtuoso de expansão desde o fim 
dos anos 2000, quando foi sancionada a lei 11.445, que esta-
belecia diretrizes para o setor. Mas a demanda não chegou. 
“Estamos preparados para o novo momento”, afirmou a em-
presária. No entanto, ela destacou que, se não há obstáculos 
para produzir mais para atender à demanda, há receios sobre 
financiamento na cadeia. “Hoje estão caminhando muito ra-
pidamente os contratos de performance, teríamos de proje-
tar, construir, instalar e dar o início e aí receber em um perío-
do longo, então esse é um gargalo”, analisou.

Para ela, ter acesso a crédito será importante, bem como 
trabalhar com novos modelos, a exemplo do aluguel de má-
quinas. “Essa pode ser uma solução para que se consiga 
atingir os projetos das concessionárias. E a agenda de uni-
versalização abre também a oportunidade de financiamen-
to sob a agenda ESG, porque os ganhos em saneamento 
terão grandes impactos sociais e ambientais, o que ajuda 
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também a solução financeira.”

“Temos desafios grandes. A indústria se preparou porque 
imaginava que o ciclo iria se iniciar antes, agora teremos 
picos de demandas que irão surgir. Nos preparamos para 
propor soluções completas aos clientes e que possam ser 
usadas em orçamentos diferentes para portes diferentes”, 
destacou Ewerton Alex Garcia Pereira, diretor de Vendas da 
Tigre Água e Efluentes.

Inovação será essencial na equação. “É preciso olhar com 
atenção os materiais melhores e não mais baratos. É pre-
ciso olhar mais amplo, analisar a manutenção, se ela irá 
continuar atendendo por 20 a 30 anos, ver a garantia dos 
equipamentos e sistemas e não pensar apenas no preço ou 
numa solução mágica”, observou Eduardo Pacheco, enge-
nheiro sanitarista e diretor técnico do Portal Saneamento 
Básico. Um desafio é treinar a mão de obra que trabalhará 
na área. “Quem se formar na faculdade não estará pronto 
para atuar. Um apelo que faço aos fornecedores é treinar 
essas pessoas. Um bom projetista faz um trabalho por vez 
e precisaremos de gente boa”, ressaltou Pacheco.

Estela Testa, CEO da Pieralisi Américas, aponta que a nova 
legislação é um incentivo para inovação. Na Europa, a le-
gislação ambiental tem proibido que o lodo gerado nas es-
tações de tratamento de esgoto seja enviado para aterros. 
Uma solução ambientalmente usada tem sido a destinação 
deste lodo a um processo de secagem e posterior destrui-
ção térmica da parcela orgânica, com aproveitamento de 
seu potencial energético. Na Alemanha, das quase 1,8 mi-
lhão de toneladas/ano de lama gerada (base seca), em tor-
no de 65% são destruídos termicamente, sendo que mais 
da metade deste montante é utilizado como substituto de 
combustíveis fósseis. 

O biogás resultante do tratamento de esgoto é uma fon-
te renovável de energia com grande potencial de aprovei-
tamento, sendo que as estações de tratamento de esgoto 
estão entre as fontes dessa energia ainda inexplorada. 

No Brasil, a nova lei cria estímulos para que as estações de 
esgoto também busquem receitas adicionais, como a de 
energia, ao evitar que o lodo seja destinado aos aterros. “A 
secagem do lodo era cara e se concorria com aterro, hoje 
a lei estabelece que não se pode direcionar para o aterro e, 
se você gerar fertilizante, você pode vender o fertilizante e 
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ainda tem o apelo ambiental, a agenda ESG. O lodo, hoje um 
problema para as concessionárias, poderá se tornar cada 
vez mais um subproduto”, ressaltou.

O avanço das metas de universalização de água e esgoto, 
com a maior cobertura da coleta e tratamento de esgoto, irá 
aumentar a produção de lodo. “A realidade da Região Me-
tropolitana de São Paulo é diferente de muitas outras, trata-
mento de esgoto irá representar uma grande quantidade de 
lodo, que terá de ter soluções para lidar e será essencial ter 
uma visão holística sobre o tema. Tem de olhar saneamen-
to com resíduos sólidos”, disse Pacheco. 

Ewerton Alex Garcia Pereira, diretor de Vendas da Tigre 
Água e Efluentes, disse que as empresas já começam a 
despertar para a nova realidade. “Hoje, em uma concessio-
nária, o lodo virou uma oportunidade de receita adicional. 
Antes, era visto como custo.”

Garcia Pereira afirmou que há perdas anuais de R$ 12 bi-
lhões para as concessionárias em razão de perdas de água 
nas redes espalhadas pelo país. “A meta de 25% para 2033 
é um desafio e estamos estruturando várias soluções, vi-
mos como grandes oportunidades para as operadoras e 
para nós”, afirmou o executivo da Tigre. A pandemia tam-
bém contribuiu para ressaltar o papel do saneamento. 
“Todo mundo fala de lavar as mãos, mas muitos não têm 
regularidade no abastecimento”, afirmou Estela.
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Setor atrai R$ 
60 bilhões em 
investimentos 
após novo 
marco     
Julgamento de ações diretas de inconstitu-
cionalidade pelo STF em novembro e novos 
leilões do BNDES são principais destaques 
até o fim de 2021

Um ano após a aprovação do novo marco regulatório do 
setor de saneamento, o segmento vive um novo momento. 
Mais de R$ 60 bilhões em investimentos foram viabilizados 
em leilões sob a nova legislação, com a atração de novos 
players. Mas ainda falta avançar na solução de alguns pon-
tos trazidos pela lei 14.026 de julho de 2020, que estabe-
lece que a universalização dos serviços de água e esgoto 
deverá ser atingida até 2033. 

No fim de novembro, o Supremo Tribunal Federal deverá 
julgar Ações Diretas de Inconstitucionalidade que poderão 
reforçar o entendimento legal do recente arcabouço regula-
tório. Outro desafio será fazer as cidades entenderem que, 
agrupadas em blocos regionais, têm mais valor que se par-
ticipassem de processos individuais. 

Esses foram os principais pontos levantados nos debates 
do sexto e último episódio da websérie “Desafios da Imple-
mentação do Novo Marco Legal do Saneamento Básico”, 
que foi realizado no dia 14 de setembro pela ABCON SIND-
CON e pela Abdib no YouTube.

“A perspectiva é muito positiva, demoramos muito para dar 
essa virada, mas o novo marco regulatório é uma realidade. 
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Com o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionali-
dade, o entendimento sobre as novas regras deve se tornar 
ainda mais claro. Estamos em um caminho que podemos 
realmente superar obstáculos que estão há décadas para 
serem ultrapassados”, frisou Venilton Tadini, presidente da 
Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 
(Abdib). “Temos um arcabouço ainda a ser construído e te-
mos de avaliar como o Poder Judiciário irá se manifestar 
sobre essa nova regulação. A manifestação do Judiciário 
sobre a Lei 14.026/2020  é um passo para confirmar a regu-
lação que criou novas bases para o setor privado”, afirmou 
Percy Soares Neto, Diretor Executivo da Associação e Sin-
dicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços 
Públicos de Água e Esgoto (ABCON SINDCON) .

A aprovação do marco regulatório do saneamento básico 
criou as bases para avançar na agenda da universalização 
dos serviços de água e esgoto, disse Teresa Vernaglia, presi-
dente do Conselho de Administração da ABCON SINDCON. 
Para ela, agora a prioridade é fortalecer a regulação. “Ainda 
persistem algumas inseguranças e alguns questionamen-
tos jurídicos sobre a lei, que tramitam no Poder Judiciá-
rio, o que mostra que temos um trabalho a fazer. Também 
será preciso rever alguns pontos do decreto de capacida-
de econômico-financeira para que todo o setor possa ter 
condições para atingir a universalização do saneamento.  A 
questão da ANA é essencial para criar a uniformização de 
padronização de regulação”, destacou a executiva.

O decreto publicado em maio que estabelece critérios para 
medir a capacidade econômica e financeira dos operado-
res públicos de saneamento realizarem investimentos de 
forma a atingir a universalização dos serviços de água e 
esgoto conforme previsto na Lei 14.026/2020 foi apontado 
como um desafio. Um ponto de preocupação em relação ao 
decreto é a regra que limita a 25% dos valores de contratos 
das concessionárias estaduais acordos de subdelegação 
na forma de subconcessão, parceria público-privada ou ou-
tra modalidade legalmente admitida. Isso limitaria as com-
panhias estaduais de firmarem PPPs para avançarem rumo 
à universalização dos serviços de água e esgoto.

Para André Galvão, chefe de gabinete da Secretária Nacio-
nal de Saneamento Básico do Ministério de Desenvolvi-
mento Regional (MDR), o marco regulatório buscou trazer 
mais clareza na governança do setor. Uma das inovações 
da Lei 14.026/2020 é que a Agência Nacional de Águas e 
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Saneamento Básico (ANA) deverá criar normas de referên-
cia a serem seguidas pelos entres reguladoras presentes 
nos Estados e municípios. Hoje existem 74 agências re-
gulatórias infranacionais no País, um número que tende a 
crescer com o avanço dos investimentos privados. O desa-
fio da ANA será trazer homogeneidade de conceitos e pa-
râmetros para as agências. Na questão de reequilíbrio eco-
nômico-financeiro de contratos, por exemplo, uma agência 
arbitrou a discussão em cinco meses enquanto outra de-
morou 56 meses.

Trazer novos modelos de regulação, com metas definidas, 
capacitar as agências infranacionais são grandes desafios, 
assim como assegurar a independência decisória e políti-
ca. “Havia uma confusão, em Santa Catarina, existiam cin-
co agências diferentes e a concessionária local tinha um 
custo para atender regulações que mudavam quando se ia 
de uma cidade para a vizinha, mesmo que distantes poucos 
quilômetros”, disse. Por isso, a agência está trabalhando na 
estrutura de governança do setor. Um ponto da nova legis-
lação estabelece que a ANA trabalhe em medidas de pa-
dronização regulatória. A adesão às normas de referência 
a serem definidas pela agência federal é voluntária, mas as 
instituições que não seguirem as regras estabelecidas pela 
ANA poderão ficar sem acesso a recursos federais.

Estudo da Associação Brasileira de Agências de Regulação 
(Abar) feito em parceria com o Instituto Trata Brasil avaliou 
a percepção das agências sobre o novo marco regulatório e 
o papel da ANA. A pesquisa, que contou com 143 respostas 
recebidas de 48 agências, apontou que a interferência polí-
tica é um desafio de extrema relevância para 69% dos diri-
gentes e 84% dos reguladores. A sondagem ainda indicou 
que um terço dos reguladores disse não estar preparada 
para as determinações do novo marco regulatório – a maio-
ria apontou que apresenta condições de cumpri-lo.

Galvão destacou que a regionalização é um dos pilares do 
marco regulatório. “Quase todos os Estados já aprovaram 
leis ou encaminharam projetos de lei para suas assem-
bleias para tratar do tema”, disse. Para Galvão, o marco 
também buscou tornar mais clara a responsabilidade sobre 
a universalização dos serviços de água e esgoto. “Antes da 
legislação, havia confusão, muitos contratos de programa 
não possuíam metas ou investimentos, não havia critérios 
mínimos de avaliação, isso criava um problema: como co-
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brar se não havia dados para serem cobrados? Sem meta, 
havia dificuldade de cobrar”, afirmou. Para ele, o leilão de 
serviços de água e esgoto no Amapá, realizado no início de 
setembro, mostrou que a nova legislação tem sido exitosa 
em definir responsabilidades e atrair interessados. O vence-
dor do leilão apresentou valor de outorga de R$ 930 milhões 
e desconto de 20% sobre a tarifa. O ágio foi de 1.760% so-
bre o valor de referência. O prazo do contrato é de 35 anos 
de operação do sistema e o projeto prevê R$ 3 bilhões em 
investimentos. “O Amapá está na região Amazônica, em re-
gião pouco adensada, com várias áreas rurais, o sucesso 
mostra que o marco foi criado para superar os obstáculos 
que existiam. São R$ 60 bilhões de investimentos só com 
leilões realizados sob essa nova perspectiva de regulação.”

Estudo da ABCON SINDCON, publicado em julho, revela 
um salto na presença da iniciativa privada no setor. Nos 
últimos anos, antes do novo marco legal entrar em vigor, 
a participação das operadoras privadas havia sido pouco 
alterada. Hoje, essas empresas atendem de forma plena 
ou parcial, de acordo com o modelo de concessão obser-
vado em cada município, 15% da população do país (32,5 
milhões de pessoas); elas estão presentes em 7% dos mu-
nicípios. Considerados os recentes leilões das companhias 
Casal (Alagoas), Sanesul (Mato Grosso do Sul), Cedae (Rio 
de Janeiro) e do município de Cariacica (ES), as operadoras 
privadas passam a atender direta ou indiretamente 17% da 
população. A expectativa da entidade é que elas possam 
atingir ao menos 40% até 2030.

Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade 
e Segurança Jurídica

As possibilidades de retrocesso legal estão no radar das 
empresas e instituições de classe na medida em que há 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade apresentadas no 
Supremo Tribunal Federal (STF) questionando regras na Lei 
14.026/2020 É o caso da competência estadual organizar 
as unidades regionais para a prestação dos serviços de sa-
neamento e a governança pública em torno delas.
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Esse tema foi debatido no primeiro painel do evento. Os 
participantes apontaram que a atenção do setor estará 
voltada em 24 de novembro, quando o STF se reunirá para 
julgar duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade sobre 
controvérsias em torno da regionalização, um dos pilares 
da nova legislação. 

A diretora do Ministério da Economia mostrou-se otimista 
quanto ao desfecho do julgamento das ADIs no STF. Ela 
considera que, baseado nas experiências práticas e deci-
sões já tomadas pelo STF, os questionamentos não devem 
prosperar. Um dos questionamentos é sobre uma possível 
violação ao federalismo. Ela disse que não se justificam crí-
ticas ao modelo de regionalização por causa do fim do sub-
sídio cruzado, prejuízo à universalização e à modicidade ta-
rifária. “Essas estruturas (regionais) vêm justamente para 
buscar conglomerados para ter viabilidade econômica para 
que todos os municípios possam ser atendidos”, apontou, 
lembrando que a adesão é facultativa aos municípios e há 
uma visão coordenada de um ente central, que tenha visão 
holística para que o serviço seja levado a todos. Para ela, 
outro argumento apresentado, uma possível violação à au-
tonomia municipal, já foi enfrentado anteriormente, conso-
lidando regra que a competência do município não pode ser 
usada como um bloqueio para outras finalidades que são 
comuns. 

Rafaella Peçanha também analisou o questionamento so-
bre a competência da ANA de editar normas de referência, 
reclamando que a ANA estaria cerceando a atuação das 
agências reguladoras locais a partir de um caráter vinculan-
te ou obrigatório. Para ela, a publicação da primeira norma 
de referência pela ANA foi produzida por meio de um pro-
cesso dialogado e de construção com o coletivo, uma nor-
ma de indução que não impõe, “mas que busca provocar 
uma ação concertada entre os diferentes entes”. “A própria 
experiência empírica e o desdobramento do próprio mar-
co regulatório vêm mostrando que os argumentos centrais 
destas ADIs serão superados”, disse.

Segundo Wladimir Ribeiro, advogado especializado em Re-
síduos e Saneamento Básico da Manesco, Ramires, Perez, 
Azevedo Marques Advogados, a questão mais ampla é 
que essas ações trazem o questionamento do modelo de 
governança a ser adotado nas regiões, o que nas análises 
para empresas é apontado como um motivo de receio para 
novos investimentos. Rafaella Peçanha Guzela, diretora na 
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Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura do Minis-
tério da Economia, destacou que o setor tem um desenho 
de atribuições bastante complexo, talvez o mais complexo 
da infraestrutura, com competências às vezes pouco claras 
na Constituição. “Isso demanda um federalismo cooperati-
vo, com diálogo e ação coordenada entre os diversos entes 
da Federação.”

O advogado Rodrigo Bertoccelli, sócio da Felsberg Advoga-
dos, apontou que algumas das Ações Diretas de Inconsti-
tucionalidade, como a que contesta o processo de licitação 
realizado na Região Metropolitana de Maceió (AL), se refere 
à governança das decisões, o compartilhamento de infor-
mações e a isonomia entre os entes federados. 

Eduardo Isaias Gurevich, Sócio da Lacaz Martins, Pereira 
Neto, Gurevich & Schoueri Advogados, destacou que o STF 
deverá julgar em 24 de novembro duas dessas ADIs, o que 
poderá tornar claro o entendimento da Corte sobre o assun-
to e dirimir dúvidas, dando ainda mais consistência ao novo 
marco regulatório. “As ações não me impressionaram, vejo 
uma judicialização por espírito político, não vejo consistên-
cia jurídica nelas. Não estou preocupado. Vê-se que na re-
gião metropolitana há uma cotitularidade. O que nenhuma 
lei trouxe é a definição do que é interesse comum e local, 
esse contorno é complexo.”

BNDES trabalha em 
três projetos até fim 
de 2021

Rogério Tavares, coordenador do Comitê de Recursos Hídri-
cos e Saneamento Básico da Abdib, ressaltou que o tema 
da regionalização é essencial no marco legal, pois traz a 
possibilidade de ganho de escala e busca de equidade na 
prestação dos serviços de água e esgoto no Brasil. “A ideia 
da regionalização é um dos eixos centrais na nova lei, pois 
a solução em escala neste setor é essencial para dar viabili-
dade econômica, para incluir aqueles que normalmente po-
deriam ficar de fora do interesse de algum operador públi-
co ou privado”, disse. “Com esse modelo de regionalização, 
conseguimos incluir todos. O importante é isso, incluir a to-
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dos da população brasileira, levar dignidade a todos através 
da prestação adequada e universalizada de e serviços de 
água e esgoto”, concluiu.

Avançando sobre o tema da regionalização e da estrutu-
ração de projetos, Cleverson Aroeiro, superintendente do 
BNDES, destacou que três exemplos recentes mostraram 
o êxito do modelo regional. O primeiro foi o leilão da região 
metropolitana de Maceió, que contemplou 13 cidades de 
Alagoas e atribuiu ao estado a promoção da concessão. O 
investidor assumiu o compromisso de pagar uma outorga 
fixa de R$ 2 bilhões e investir R$ 2,6 bilhões em infraestru-
tura ao longo do período de concessão, sendo R$ 2 bilhões 
já nos seis primeiros anos. “Esperamos que a discussão 
jurídica não atinja o certame, que trouxe grandes avanços”, 
afirmou.

O segundo leilão foi o da Cedae, concessionária do Rio de 
Janeiro. Em abril, foram concedidos três blocos. “Eram 64 
cidades, conseguimos a adesão de 35, mas o bloco 3 sairá 
em breve e contará com cidades que não quiseram partici-
par do primeiro leilão. É importante que os prefeitos enten-
dam que as concessionárias têm ganhos de escala com 
blocos regionais e que eles têm de analisar que o todo é 
maior que a soma de indivíduos”, disse o executivo do BN-
DES. 

O terceiro exemplo exitoso foi o do Amapá, concedido no 
início de setembro. “São R$ 3 bilhões de investimentos, 
uma outorga de R$ 930 milhões e um investimento extra 
de R$ 880 milhões, então falamos de R$ 5 bilhões. A cidade 
de Macapá poderia ter adotado uma visão simplista e dizer 
que não iria carregar o resto dos municípios, mas não fez 
isso e permitiu esse resultado muito bem-sucedido. As ci-
dades agrupadas valem muito mais”, concluiu.

Nos próximos meses, o BNDES deverá lançar editais de 
mais negócios envolvendo estados e cidades. Em breve, 
deverá ser divulgado o edital dos blocos B e C de Alagoas, 
com estimativa de R$ 3,8 bilhões em investimentos e aten-
dimento de 2,2 milhões de pessoas. São 89 cidades. “Mas 
veremos quantas irão aderir quando o edital estiver conclu-
ído”, disse Aroeiro. O bloco 3 do Rio de Janeiro, cuja esti-
mativa de investimento ainda está sendo fechada e deve 
atender a 3 milhões de pessoas no Estado, deverá contar 
com cidades que não quiseram aderir na primeira etapa. 
“Deverá ser lançado nesse quarto trimestre”, afirmou.



WEBSÉRIE DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MARCO LEGAL DO SAENAMENTO 

67

Aroeiro disse que o BNDES trabalha para que seja lança-
do em breve também o edital da parceria público-privada 
(PPP) da Região Metropolitana de Fortaleza e Cariri, com 
investimentos de R$ 6,4 bilhões e uma população de 4 mi-
lhões de pessoas. “Esse é um grande negócio”, destacou. 
O banco está também mantendo um intenso diálogo com 
a prefeitura de Porto Alegre para a concessão de serviços 
de água e esgoto na capital gaúcha, que poderá contar com 
estimativa de investimentos de R$ 10,8 bilhões. “Deverá 
sair nos próximos meses”, afirmou. Outro projeto em estu-
do é na Paraíba, que poderá reunir várias cidades, atender a 
2 milhões de pessoas e somar R$ 4 bilhões em investimen-
tos. “E estamos começando o processo em Minas Gerais, a 
princípio com o Vale do Jequitinhonha, mas queremos mul-
tiplicar”, explicou.

Cayetano Gaspar, gerente de Desenvolvimento de Negócios 
da Acciona, disse que um desafio é obter a união de todos 
em um bloco regional e essa junção de forças para resolu-
ção de problemas. “Haverá cidades que não irão aderir a 
ideias coletivas, esse é um desafio”, apontou. Ele também 
ressaltou que todos estão de olho no prazo de 31 de março 
de 2022, referindo-se à data prevista no decreto publicado 
em maio de 2021 que estabelece critérios para medir a ca-
pacidade econômico-financeira dos operadores de sanea-
mento para realizarem investimentos em quantidade sufi-
ciente para cumprirem a universalização dos serviços de 
água e esgoto conforme previsto na Lei 14.026/2020.

O decreto estabeleceu avaliação em duas etapas da capa-
cidade econômico-financeira das companhias estaduais e 
dos operadores privados que aditarem seus contratos para 
atendimento das metas previstas na legislação. Passada 
a primeira etapa, que se encerra em dezembro, a legisla-
ção estabelece uma segunda: análise de adequação dos 
estudos de viabilidade e do plano de captação até 2033, 
sendo que esses dados têm de ser apresentados à agên-
cia reguladora local e certificados. Para essa fase, as em-
presas têm de ser aprovadas até 31 de março de 2022. “Aí 
podemos ter novas relações nos contratos, com avaliações 
diferentes das companhias estaduais, haverá um trabalho 
de analisar informações, teremos uma engenharia de pro-
cessos a enfrentar”, destacou o executivo.

Para Bernardo Tavares de Almeida, head de PPP do IFC 
no Brasil, o ponto de partida dos projetos deve ser reunir 
o maior número de participantes, buscando fazer com que 
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todos adotem uma visão ampla sobre o processo. “A soma 
de todos é maior que a soma de cidades isoladas e contri-
bui inclusive para uma melhor estrutura tarifária e um prag-
matismo mais equilibrado. O que se pode pensar para atrair 
adesões é ter estruturas de outorga diferenciadas para al-
gumas cidades que possam ter maior ou menor papel den-
tro da região.”
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