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PRECISAMOS DE UM NOVO RUMO PARA O SANEAMENTO
Aprovado na Câmara dos Deputados, o PL 4162/2019 amplia competição, 
incentiva a eficiência e multiplica oportunidades de negócios e empregos.





> EDITORIAL

Estamos concluindo a atual gestão do SINDCON, iniciada em 2015.
Em quatro anos, muita coisa mudou em nosso setor. E o SINDCON teve par-

ticipação importante nessas transformações, incentivando o diálogo que hoje 
tem sido a tônica quando fala-se sobre saneamento. Foi durante os fóruns do 
Encontro Nacional das Águas, promovido por nossa entidade, que se intensifi-
cou o debate sobre alternativas para o avanço na prestação de serviço em água 
e tratamento de esgoto.

Ao lado da ABCON, temos atuado de maneira incisiva para conscientizar a so-
ciedade sobre a importância de dotar o Brasil de uma cobertura ampla desses 
serviços, com a participação da iniciativa privada para acelerar os investimentos.

O resultado é que temos hoje uma oportunidade de mudar o triste cenário 
de déficit no saneamento, com um novo marco legal para o setor, que trará mais 
segurança jurídica e uniformidade na regulação, bem como estimulará a con-
corrência e a eficiência.

Temos a esperança de que um futuro melhor para o setor se inicia agora, com 
perspectivas muito positivas para as empresas e os profissionais do segmento 
privado. E acreditamos que o SINDCON se empenhou ao máximo nos últimos 
quatro anos para preparar nossos profissionais para esse momento, com capa-
citações periódicas, convênios, intercâmbio de informações e experiências na 
área técnica e a disseminação da inovação entre nossos associados.

Agradeço à Diretoria e equipe do SINDCON pelo trabalho e dedicação nes-
se nosso mandato que agora se encerra com muitas realizações e a certeza de 
termos contribuído bastante para o novo ciclo de prosperidade e realizações 
que se inicia.
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> JANELA DO ASSOCIADO

A empresa Terracom se incorporou ao quadro de asso-
ciados do Sistema ABCON SINDCON. 

Operando três concessões no interior de São Paulo, a nova 
associada acaba de completar 50 anos de atividade e possui 
grandes apostas para o futuro no setor de saneamento.

Falamos com o Diretor da Terracom, Fernando Evanyr, 
sobre a chegada da empresa ao Sistema ABCON SINDCON. 

O que significa para a empresa fazer parte da 
ABCON SINDCON?

Integrar o quadro da ABCON SINDCON é de grande hon-
ra. Passaremos a participar com mais intensidade da missão 
de dinamizar cada vez mais o acesso ao saneamento, aliado 
às principais tendências e rumos do mercado.

Na sua opinião, quais são as bandeiras institucionais mais 
importantes para o setor?

Sem dúvida alguma é a união. Juntas, as concessioná-
rias são mais fortes e rumam no mesmo sentido, visando 
o melhor para o usuário final. Outro aspecto importante a 
destacar é a transparência, seja na busca de soluções, su-
peração de desafios e, o melhor, crescer com solidez.

Qual é a atuação da Terracom hoje no saneamento? Quais 
as perspectivas de crescimento e novos projetos?

A Terracom acabou de comemorar meio século de ati-
vidade. A atuação da empresa no saneamento faz parte 

desse momento histórico e é algo desafiador. Acreditamos 
que num futuro próximo as pessoas mereçam a dignida-
de de ter água potável e esgoto coletado e tratado por um 
preço justo.

Nessa linha, iniciamos três operações no interior pau-
lista, antecipando metas contratuais, transformando em 
orgulho o que antes era problema e, principalmente, ca-
minhando ao lado da comunidade, onde o nosso trabalho 
acontece e aparece.

Estamos otimistas quanto ao futuro. Cada vez mais no-
tamos a nossa aprovação frente aos nossos clientes. E não 
pensamos só em pessoas, mas também no meio ambien-
te. Quando tratamos, conservamos, plantamos e fazemos 
acontecer, estamos cultivando um futuro melhor. A Terra-
com tem no seu DNA a questão do “fazer o que tem que 
ser feito e da melhor forma possível”. 

Terracom é a nova 
associada do Sistema 
ABCON SINDCON

A Iguá Saneamento  
também ingressou no Sistema 
ABCON SINDCON. 
Sejam bem-vindos!

Operação de uma das concessionárias da empresa no interior de São Paulo.
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> TECNOLOGIA

Tecnologia será 
decisiva para o 
saneamento avançar

ETE Camboinhas, em Niterói: modernizada para aumentar a capacidade de tratamento.

Novidades no tratamento 
de esgoto e outras áreas já 
estão sendo adotadas pelas 
concessionárias privadas
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O Brasil tem grandes demandas de saneamento básico 
e pode avançar com a aprovação do novo marco legal do 
setor, em Brasília. Uma das áreas que certamente serão 
beneficiadas – e contribuirão para o país alcançar a univer-
salização dos serviços de água e esgoto – é a tecnologia. 
Concessionárias privadas já estão trabalhando com tec-
nologias inovadoras em suas operações e deverão ampliar 
investimentos na área nos próximos anos.

Diretor de Tecnologia e Qualidade do SINDCON, André 
Lermontov identifica uma grande oportunidade para o Bra-
sil avançar nos próximos anos. Um campo em que há muitas 
novidades é a construção e operação de estações de tra-

tamento de esgoto. “As novas 
ETEs estão cada vez mais 
compactas e chegam a ocupar 
apenas 25% da área construída 
de projetos tradicionais”, expli-
ca o Diretor do SINDCON. 

É o caso da ETE Camboi-
nhas, da concessionária Águas 
de Niterói (grupo Águas do 
Brasil), que foi modernizada e 
adotou um sistema que au-
menta substancialmente a  
capacidade de tratamento – 
de 115 litros para 295 litros por 
segundo – com uma reduzi-
da ampliação de área física. 
A otimização é obtida graças 
à tecnologia de biomídias 
esponjosas, uma inovação na-
cional inédita, desenvolvida na 
USP São Carlos. 

As biomídias possuem 
maior área de adesão e captam 
e concentram mais bactérias 
por metro cúbico, o que pro-
porciona aumento de vazão 
e carga. A tecnologia pode, 
inclusive, ser adaptada a infra-

estruturas antigas, em projetos de modernização. “Com 
essa flexibilidade e capacidade de expansão no tratamen-
to, não é necessário construir novas ETEs”, acrescenta 
Lermontov.

Ele cita como outro exemplo as elevatórias plug and 
play (pré-fabricadas), que fogem do modelo tradicional, e 
são a solução para os transtornos de obras demoradas, 
ao facilitar a instalação. “As elevatórias atuais também 
empregam tecnologias novas, funcionam como piscinões 
que favorecem a eliminação de sujeira e o acúmulo de re-
síduos”, comenta. Assim como as biomídias, a moderna 
tecnologia de elevatórias tem a flexibilidade de serem aco-

pladas a tecnologias tradicionais.
Ainda entre as novidades no tratamento de esgoto, 

merece registro a tecnologia norueguesa de fluxo con-
tínuo (em inglês, CFIC – Continuous Flow Intermittent 
Cleaning), adotada pela ETE Benedito Bentes, em Maceió, 
pela concessionária Sanama. 

Nessa tecnologia, os microrganismos do biofilme fixado 
na superfície dos suportes utilizam-se dos poluentes pre-
sentes no esgoto como alimentos para crescer. Por meio 
do fluxo contínuo para o biorreator, a limpeza intermitente  
usa o próprio afluente  para remover o excesso da biomas-
sa dos suportes de biofilme.

 “Pioneira no Brasil, a tecnologia utilizada na ETE Bene-
dito Bentes permite uma  operação mais sustentável,” diz 
Paulo Roberto Oliveira, Presidente da GS Inima Brasil, que 
controla a Sanama. “Além de reduzir o consumo de energia 
elétrica em 30%, ocupa menor área de instalação se com-
parada com uma estação convencional. Também produz 
efluentes de ótima qualidade, que estão sendo reutilizados  
dentro do próprio processo de tratamento”, acrescenta.

Outra área que evolui bastante e traz ganhos signi-
ficativos para a operação das concessionárias são os 
softwares e automatizações. Os sistemas de tratamento 
contam com cada vez mais painéis inteligentes, medidores 
e sensores, que, entre outras vantagens, também evitam 
erros causados pelo fator humano.

“Por meio de softwares, temos controle de todas as va-
riáveis do sistema. É uma tecnologia em alta e que depende 
de mão de obra qualificada”, avalia Carlos Roberto Ferreira, 
do Conselho-Diretor do SINDCON e Diretor-Presidente da 
Sesamm - Serviços de Saneamento de Mogi Mirim.

André Lermontov acredita que o mercado focado em 
tecnologia deverá se expandir ainda mais com a entrada 
de novos fornecedores, na esteira da aprovação do novo 
marco legal do saneamento. “Empresas estrangeiras co-
meçam a olhar com muita atenção o Brasil, afinal temos 
aqui um enorme gap de tratamento de esgoto, provavel-
mente o maior do mundo”, destaca ele.

O Diretor do SINDCON lembra ainda que mesmo em re-
lação à água há grandes demandas tecnológicas, diante da 
escassez hídrica, secas e o combate aos agrotóxicos. “Tam-
bém vejo crescimento a médio e longo prazo desse mercado, 
bem como avanços em tecnologias como a dessalinização e o 
reúso, que estão cada vez mais presentes”, completa. 
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> TECNOLOGIA

Fornecedores investem 
em parcerias com as 
concessionárias

aQuamec, 
Aquarum 
e Bioproj 
realizam 
projetos 

inovadores em 
todo o país

Estar em contato com as inovações 
que surgem mundialmente na área de 
tratamento de água e esgoto é uma 
necessidade entre os fornecedores 
de tecnologia dedicadas ao setor de 
saneamento. Aquarum, aQuamec e 
Bioproj são algumas dessas empresas 
que já realizam projetos avançados 
com as concessionárias privadas. 

Presidente da Aquarum, o enge-
nheiro Francisco José Vela, também 
Doutor em Engenharia Sanitária pela 
Universidade Estadual de São Pau-
lo (USP), cita várias oportunidades e 
novidades que já estão à disposição 
do mercado brasileiro, como as ins-

talações de ETEs com membranas de 
ultrafiltração para reúso de água e es-
goto e os sistemas de mídia ativa para 
formação do biofilme, que reduzem 
significativamente o tamanho das ins-
talações das estações de tratamento.

Com as concessionárias priva-
das, Vela destaca o projeto da ETA 
da Samar, em Araçatuba, que prevê 
um sistema de medição on-line de 
coliformes fecais, além de outros pro-
jetos de ponta na coleta, tratamento 
e afastamento de efluentes no Mato 
Grosso, Espírito Santo e Alagoas.

“Estamos sempre buscando tec-
nologia em outros países, em feiras 

Inaugurada em novembro, a ETE Benedito Bentes, em Maceió, é um exemplo de tecnologia pioneira utilizada pela iniciativa privada no saneamento.
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Estações de tratamento compactas são algumas das soluções oferecidas.

internacionais”, conta o Diretor da Aquarum, que esteve 
em setembro passado na WEFTEC, em Chicago, nos Esta-
dos Unidos .

Ele relata entre as tecnologias que estão vindo para 
o Brasil, os filtros de discos rotativos feitos em material 
plástico, estruturados em aço inoxidável, que promovem 
a separação dos sólidos em suspensão remanescente dos 
tratamentos biológicos ou físico-químicos.

Vela acredita que, com o novo marco legal, as concessio-
nárias voltem a investir com mais intensidade. “Há metas a 
serem cumpridas e elas exigem investimento”, afirma.

O CEO da Bioproj, Moacir Araujo, compartilha dessa opi-
nião. “Com a aprovação do novo marco regulatório para o 
saneamento, abre-se uma nova janela de oportunidades 
para as empresas de tecnologia do setor. Torna-se indis-
pensável a melhoria quantitativa e qualitativa na eficiência 
operacional das concessionárias, bem como o investimen-
to em novos sistemas e tecnologias que garantam este 
ganho”, avalia ele.

Moacir identifica que já existem decisões de novos in-
vestimentos em estações de tratamento de esgoto para 
atestar essa tendência. “No modelo atual, direciona-se a 
escolha da tecnologia ou sistema dando prioridade para 
aquela que possuir menor custo de investimento inicial 
(CAPEX). Contudo, na maioria dos casos, esta tecnologia 
escolhida é ultrapassada e traz embarcada com ela um cus-
to operacional muito elevado, tal como alto consumo de 

energia, alta geração de lodo, problemas de maus-odores, 
além de necessitar de uma grande área para sua implemen-
tação. Assim, em uma análise de médio e longo prazo, esta 
tecnologia que aparentemente é mais atrativa do ponto de 
vista de CAPEX, é desastrosa do ponto de vista da susten-
tabilidade da operação (OPEX)”, explica.

O CEO da Bioproj apresenta como exemplo de inves-
timento a tecnologia de Biorreatores Combinados (BRC) 
com biomassa imobilizada. “A curva de benefício financei-
ro se torna mais vantajosa que a tecnologia tradicional em 
menos de quatro anos de operação”, completa.

A aQuamec aposta em soluções como as estações 
compactas para tratamento de água e efluentes. Re-
centemente, a empresa forneceu uma solução para o 
abastecimento de água durante a alta temporada, em uma 
cidade litorânea. O número excessivo de pessoas impacta-
ria em falta de água para a população local, como também 
para os turistas. De fácil instalação e operação, o sistema 
garantiu o abastecimento. Possui uma capacidade de fil-
tração de 50 litros por segundo. Além disso, por utilizar 
membranas e grande automação, não necessita de uma 
grande quantidade de operadores.

A aQuamec também dispõe de uma linha completa de 
soluções e equipamentos para todas as etapas do trata-
mento de água, efluentes municipais e industriais e reúso. 
Projetos da empresa já foram adotados por concessão 
privada no Paraná. 
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> COMUNICAÇÃO

Por uma boa causa
A página “Saneamento é Saúde” é um bom 
exemplo de advocacy digital

A internet e as mídias sociais se 
tornaram definitivamente um cam-
po decisivo para o debate de ideias. No 
mundo virtual, histórias são contadas e 
expostas à interação dos internautas. 
Para atingir maior audiência e poten-
cializar o alcance dos pensamentos 
propagados, é preciso ter uma estraté-
gia e um formato apropriado nas redes, 
com linguagem preferencialmente rápi-
da, direta e provocativa.

Em resumo: se quiser se comunicar 
com sucesso nas redes sociais e atrair 
seguidores, não publique posts sem 
critério. Há técnicas e planejamento 
que vão garantir o êxito de suas men-
sagens – e de suas causas.

O termo “advocacy digital” se tor-
nou algo comum para associações, 
empresas e marcas que mantêm rela-
cionamento com públicos diversos nas 

redes sociais. Advocacy, em essência, 
é uma estratégia legítima de defesa de 
uma causa, posicionamento ou pro-
posta que pode assumir contornos 
políticos e sociais. Assim, o advocacy 
digital pode ser entendido como a de-
fesa de uma causa nas redes.

Um exemplo é a página “Sane-
amento é Saúde”, no Facebook e 
Twitter. Ela defende que é preciso 
ampliar os investimentos no sanea-
mento a partir de um novo marco para 
o setor. Em poucos meses, a causa 
conquistou milhares de seguidores e 
se tornou um fórum de disseminação 
de ideias importante para a discussão 
da relevância do novo marco.

É a defesa legítima e necessária, en-
tre a opinião pública, de mudanças em 
políticas públicas e na legislação que 
irão beneficiar milhões de brasileiros.
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O essencial do  
advocacy digital

Conteúdo: saber qual o discurso ade-
quado para atingir o público desejado é 
fundamental. Tornar o assunto atraente 
é outro mandamento a ser seguido. “O 
importante precisa ser interessante”, 
acrescenta Kaike Nanne, da empresa Bi-
tes, especialista em advocacy digital.

Identificação: é aspecto crítico de todo 
advocacy digital. Para se tornarem segui-
dores e interagir com a página na internet, 
as pessoas precisam ter a sensação de 
que aquele espaço de interação foi criado 
para elas, que se trata de algo relevante 
para o que elas pensam e defendem.

Integração: a estratégia de advo-
cacy digital pode combinar diversas 
ferramentas para atingir o público-alvo 
– mensagens curtas, vídeos, imagens, 
links para artigos mais longos, infográfi-
cos, entre outros.

Dados como suporte: o esforço de 
advocacy digital precisa ser referenda-
do por números, por meio de pesquisas 
e acompanhamentos constantes da efi-
cácia e da repercussão das mensagens.

Fidelização: o grande objetivo das 
ações – conquistar e manter seguidores.

11  CANAL SINDCON



> ENTREVISTA

Doulaye  Kone

“Sistemas que se 
complementam vão 
garantir o acesso ao 

saneamento em todo 
o mundo”
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A realidade do saneamento em todo o mundo preocupa organizações volta-
das para o desenvolvimento global. É o caso da Fundação Bill e Melinda Gates, 
uma instituição filantrópica que o ex-presidente da Microsoft fundou em 2000 
com a esposa para incentivar projetos inovadores e iniciativas voltadas para a 
saúde e a sustentabilidade. É considerada a maior fundação privada do mundo.

Desde 2005, o programa de água, saneamento e higiene da instituição quer 
criar novas tecnologias para atender uma quantidade de 4,5 bilhões de pessoas 
que ainda não possuem serviços seguros de saneamento, principalmente na Chi-
na, Sul da Ásia e África Subsariana. 

Doutor em engenharia sanitária e ambiental, Doulaye Kone ocupa atualmente 
o cargo de vice-diretor dos programas de água, saneamento e higiene, cresci-
mento e oportunidade global na Fundação. Ele veio ao Brasil para participar do 
World Toillet Summit, em novembro, e falou sobre a necessidade de se reinventar 
os banheiros e criar uma nova indústria de saneamento para as pessoas que não 
tem acesso aos serviços sanitários. 

Na fundação, Kone tem acelerado o desenvolvimento de banheiros que não 
necessitam ser conectados diretamente com a rede de esgoto. Na sua opinião, os 
sistemas tradicionais de atendimento devem conviver com soluções alternativas 
em determinadas comunidades, para que todos tenham acesso ao saneamento.

Nascido na Costa do Marfim, Kone trabalhou em iniciativas da ONU para levar 
água e saneamento básico para regiões da África, antes de entrar na Fundação 
Bill e Melinda Gates. 

Cidade do Cabo, África do Sul. O país percebeu em 2015 que o sistema descentralizado era uma oportunidade de mercado e criou programas para implementá-lo
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Como a Fundação Bill e Melinda Gates aborda a questão do 
acesso ao saneamento básico?

Olhamos para o saneamento segundo um princípio que 
seguimos em todos os programas da Fundação Bill e Melinda 
Gates. Nós vemos o saneamento básico como uma questão 
macroscópica, cuja solução pode contribuir também para a 
economia global. Veja, por exemplo, as estatísticas do Brasil: 
é muito grande a quantidade de pessoas sem acesso ao sis-
tema sanitário. Agora, você pode ver isto como um desafio 
ou como uma oportunidade. Certamente, aqui, o impacto 
de melhorias no saneamento contribui tanto para a saúde 
quanto para a economia.

Quando falamos sobre sane-
amento, a maioria das pessoas 
pensa que o melhor sistema in-
ventado é o do banheiro com 
descarga de água. Para isto você 
precisa de uma rede de água e 
esgoto. Acontece que nem toda 
comunidade, e nem todo país, 
possui essa rede. Se você olha 
para o mapa do planeta, a maior 
parte das pessoas não vive em 
locais com sistemas sanitários. 
É uma indústria desigual. É cho-
cante ver a diferença entre o 
mundo rico e o mundo pobre.

Mesmo aqui, em algumas re-
giões do Brasil, há lugares sem 
acesso regular à água. Não po-
demos pensar em sistemas de 
saneamento completamente de-
pendentes apenas desse recurso. 
A maior parte dos banheiros atu-
almente consome mais água 
potável do que seu próprio usu-
ário. Isso é loucura. A questão é: 
como podemos transformar isto 
em uma oportunidade?

Quando entrei na Fundação, nós dissemos: vamos 
reinventar o banheiro. As pessoas nos olharam como se 
estivéssemos loucos, afinal, o banheiro já foi inventado, o 
que há a se fazer? Nós pensamos em processos seguros 
para eliminar agentes patogênicos do ambiente, principal-
mente em áreas que a ciência e a engenharia ainda não se 
esforçaram o suficiente. Aliamos a engenharia química e 
mecânica à biologia, para dar segurança aos usuários e ao 
meio ambiente.

O mercado para a criação de sistemas sanitários 
descentralizados, sem ligação com o sistema de esgo-
to, é gigantesco. Seis entre dez pessoas do planeta não 
possuem serviços sanitários seguros. Basicamente, as 

economias que crescem mais rapidamente não possuem 
sistemas de esgoto. Elas precisam de soluções “off-grid” 
e possuem os meios para pagar por isso.
Este sistema descentralizado planeja substituir o sistema 
de esgoto tradicional?

Não. O sistema descentralizado não está em com-
petição com o sistema tradicional. A união de ambos os 
sistemas pode ser bem utilizada.
Como você vê a aplicação destas soluções no Brasil?

Quando escutei as conversas sobre o saneamento no 
Brasil, lembrei da África do Sul. A África do Sul percebeu, 

em 2015, que o sistema descen-
tralizado era uma oportunidade 
de mercado e criou programas 
para implementá-lo. A maior 
parte de sua população morava 
longe da rede de esgoto. Além 
disso, percebeu-se que era uma 
chance de se reduzir o consumo 
de água. Hoje temos a tecno-
logia para que o vaso sanitário 
produza sua própria água para 
descarga. O governo da África do 
Sul percebeu isso e suas ações 
não partiram do Ministério de 
Saneamento Básico. Vieram do 
Ministério da Indústria. O país vi-
rou rapidamente líder dessa nova 
indústria, fabricando vasos sa-
nitários com essa tecnologia no 
próprio país.
Quais outras ações foram execu-
tadas pela Fundação na área do 
saneamento?

Um de nossos trabalhos na 
fundação foi reunir 47 países 
para discutir padrões regulató-
rios. Foi um desafio interessante: 

trabalhamos com membros da indústria, órgãos de gover-
nos, municípios e membros da academia para discutir o 
que não tínhamos feito antes: qual deve ser a performance 
de um vaso sanitário? E como deve ser sua performance 
em um sistema sanitário descentralizado?

Nós concordamos que o objetivo principal do vaso 
sanitário é eliminar bactérias de uma maneira segura, e 
construímos o padrão regulatório ao redor disto. Desde 
2018, alguns países já adotaram o padrão criado. O Brasil, 
entretanto, ainda não o adotou. 

Não é uma solução do problema, mas é uma oportu-
nidade para se pensar em padrões que criem segurança 
para investidores e para o público em geral.

> ENTREVISTA

Seis entre dez pessoas do planeta não possuem serviços 
sanitários seguros.
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Pela primeira vez, o evento World Toilet Summit acon-
teceu na América Latina. Sua edição de 2019 foi realizada 
em São Paulo entre os dias 17 e 19 de novembro, em par-
ceria com o Trata Brasil, com apoio da ABCON SINDCON, 
além de importantes entidades e instituições nacionais e 
internacionais.

O World Toilet Summit é uma iniciativa do empresário 
e filantropo Jack Sim, CEO e fundador da ONG World Toilet 
Organization. O encontro acontece há 18 anos consecu-
tivos em diferentes países e sempre reúne importantes 
players da indústria do saneamento básico, ONGs, gover-
nantes e membros da sociedade civil. 

O WTS se tornou reconhecido por deixar um legado 
transformador nos países em que o sediaram. Na Índia, por 
exemplo, setores religiosos se uniram com a indústria para 
criar escolas de ensino técnico focadas em saneamento. 

Na China, após o evento, a cobertura de banheiros de Pe-
quim foi de 63,7%, em 2004, para 76,5%, em 2014.

No Brasil, a cerimônia de abertura do evento foi marcada 
pela discussão sobre o novo Marco Legal do Saneamento, 
inclusive com a presença do relator do projeto na Câmara 
dos Deputados, o deputado federal Geninho Zuliani (DEM-
-SP). No encerramento, o diretor executivo do Sistema 
ABCON SINDCON, Percy Soares Neto, participou de deba-
te sobre o assunto com outras entidades do setor.

Ao todo, foram realizados 12 painéis, que discutiram 
importantes questões como a desigualdade de gênero, 
a despoluição de rios, as consequências do saneamento 
para a saúde pública, mecanismos de financiamento para 
o setor, mudanças climáticas e o saneamento em favelas 
e áreas isoladas.

> FÓRUM

Banheiro para todos

Evento aconteceu pela primeira 
vez na América Latina com apoio 

da ABCON SINDCON
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> CAPA

PL 4162/2019 
A nova lei do saneamento avança  

no Congresso

Texto que segue para aprovação do Senado fixa 
metas e favorece maior competição no setor para 

atingir a universalização
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O painel do plenário da Câmara dos Deputados apontou 
no dia 11 de dezembro, em Brasília, o placar: 276 votos fa-
voráveis, 124 votos contrários. Estava aprovado na Casa 
o texto-base do PL 4162/2019, encaminhado pelo Poder 
Executivo como referência para alteração do marco legal 
do saneamento básico. Dias depois, seriam votadas as 
emendas ao texto, confirmando sua aprovação em pri-
meiro turno. Agora, o PL 4162 segue em tramitação neste 
início de ano para o Senado e, depois, no caso de sofrer al-
terações, retornará para a apreciação final da Câmara.

O avanço do novo marco legal no Congresso é uma 
grande conquista da sociedade brasileira para atingir a 
universalização dos serviços de água e esgoto, hoje tão 
deficitária, que coloca o país em um dos piores lugares no 
ranking mundial do saneamento. 

O PL 4162 representa a abertura de novas perspecti-
vas para a ampliação da presença do segmento privado no 
setor, a fim de induzir investimento, criar empregos e pro-
porcionar a geração de renda. 

O texto aprovado está ancorado em três grandes pi-
lares: qualificação da regulação, competição e prestação 
regionalizada. Além disso, traz uma definição mais clara 
sobre interesse local e interesse comum, colocando luz 
sobre um dos pontos de maior judicialização do setor. 

Desta forma, criam-se as condições para ampliar a 

atuação das operações privadas no setor, incentivando 
a maior eficiência e mais investimentos na prestação dos 
serviços de saneamento.

Deputados que atuaram para a aprovação do PL 4162 
mostraram-se satisfeitos após a votação. Autor do re-
latório que embasou o debate na Câmara, o deputado 
Geninho Zuliani (DEM-SP) defendeu a proposta para o 
novo marco. “Nós construímos um texto que contemplou 
um prazo de transição para que as companhias estaduais 
possam se adequar ao novo marco regulatório”, lembrou 
ele no plenário.

O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) procurou es-
clarecer entre os colegas parlamentares os tópicos mais 
relevantes do Projeto de Lei. E vários deputados contribu-
íram para qualificar o texto e elevar o nível do debate, com 
destaque para Elmar Nascimento (DEM-BA), Hildo Rocha 
(MDB-MA), Fernando Monteiro (PP-PE), entre outros. A 
sessão foi conduzida pelo presidente da Câmara, deputado 
Rodrigo Maia.

O debate em Brasília exigiu também o engajamento das 
empresas associadas, que estiveram trabalhando om-
bro a ombro e contribuindo de forma decisiva para que a 
ABCON SINDCON pudesse marcar presença com propos-
tas assertivas junto ao Congresso Nacional. 

Sessão da Comissão Especial que analisou o novo marco legal na Câmara. Da esquerda para a direita: deputados Felipe Rigoni (PSB-ES), Geninho Zuliani (DEM-SP), Evair Vieira de 
Mello (PP-ES) e Enrico Misasi (PV-SP)
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A ABCON SINDCON saúda o PL 4162 como um texto 
maduro e essencial para fazer o saneamento avançar e 
proporcionar o serviço para mais de 100 milhões de brasi-
leiros, que ainda hoje não possuem tratamento de esgoto, 
conforme dados recentemente divulgados pelo Ministério 
do Desenvolvimento Regional.

A necessidade de avançar em cobertura e eficiência 
nos serviços de abastecimento público e esgotamento 
sanitário é imperiosa. É inaceitável que decisores públi-
cos, legisladores, especialistas das mais diversas áreas e 
cidadãos estejam confortáveis com os atuais índices de 
cobertura dos serviços de esgotamento sanitário e abas-
tecimento público. 

Hoje, aproximadamente metade da população não tem 
serviço de esgotamento sanitário e 40 milhões de brasi-
leiros não têm água potável em casa. Daqueles com água 
em casa, 47% têm atendimento precário, ainda conforme o 
Ministério do Desenvolvimento Regional.

O ambiente insalubre resultante dessa precariedade no 
tratamento de esgoto faz com que o Brasil conviva com 
doenças como diarreia, infecções estomacais, infecções 
cutâneas e verminoses. Um contingente enorme recorre 
ao serviço público de saúde para curar essas ocorrências, 

aumentando em filas do SUS. No limite, a falta de sane-
amento acarreta óbitos por motivos inimagináveis em 
países desenvolvidos, e os que mais sofrem são as crian-
ças, mulheres e a população de baixa renda.

Além do desafio de levar o serviço para quem não tem, 
o setor de saneamento precisa enfrentar graves proble-
mas de eficiência. Reduzir os 47% de perdas nos sistemas 
e aumentar a produtividade das empresas é fundamental 
para ampliar a capacidade de investimento do setor e a 
qualidade na prestação dos serviços. Sempre é importante 
lembrar que saneamento é cidadania. 

O Estado segue responsável pela regulação e pela po-
lítica pública, em especial definindo a regionalização em 
função da viabilidade econômica, as metas de universali-
zação do atendimento e os mecanismos de incentivo, via 
alocação de recursos públicos. Não existe, em nenhum 
momento, a desobrigação do Estado com o setor de sa-
neamento. 

Com o PL 4162, aumenta-se a expectativa de termos 
efetivos avanços no saneamento na próxima década.

A aprovação do PL 4162 é um avanço ao fixar metas de 
atendimento à população, valorizar a eficiência das ope-
radoras e estabelecer diretrizes de regulação a partir da 
Agência Nacional de Águas, a ANA.

Um dos pontos mais polêmicos (o fim dos contratos de 
programa feitos sem licitação) foi resolvido com um prazo 
de transição para as companhias estatais se adequarem 
ao novo marco legal. Ao final desse prazo (30 meses), o 
município terá a escolha de retomar a concessão dos ser-
viços ou licitá-los para concorrência aberta a empresas 
públicas e privadas. Hoje, a maior parte dos contratos de 
programa não é transparente nem traz metas definidas 
para a expansão dos serviços, conforme estudo realizado 
por pesquisadoras da FGV/RJ.

Assim, o texto atende aos anseios das prefeituras, 
que mantêm a titularidade dos serviços, e dos governos 
estaduais, que terão um prazo para fortalecerem as suas 
companhias estaduais e, eventualmente, buscarem parcerias 
privadas para garantirem os investimentos necessários.

Importante também ressaltar que o texto estabelece 
o modelo de blocos regionais, que serão criados com mu-
nicípios mais economicamente atrativos e municípios não 
tão atrativos assim, de forma que todos possam ser aten-
didos, a partir da economia de escala.

E o mais importante é que o PL traz todas as condições 
de fazer o saneamento avançar e proporcionar o serviço 
para mais de 100 milhões de brasileiros que hoje não pos-
suem tratamento de esgoto. 

O impacto desse novo marco será enorme para a saúde 
pública, para criação de empregos, economias locais, turis-
mo e meio ambiente. 

Estima-se que devam ser investidos nos próximos 
anos cerca de R$ 600 bilhões no saneamento, e que o 
retorno desse investimento possa superar R$ 1 trilhão. É 
mais que uma reforma da Previdência.

> CAPA

Uma prioridade para o país

Mudanças essenciais para o futuro do setor
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Um dos impactos positivos mais importantes que o novo marco legal deve 
proporcionar é a atuação da Agência Nacional de Águas (ANA) na função de es-
tabelecer diretrizes para as agências reguladoras regionais. 

O fortalecimento da regulação, por meio das diretrizes regulatórias da ANA, 
vai ajudar um conjunto de agências municipais, regionais e algumas estaduais 
a qualificarem suas normativas. Dando mais suporte a essas agências, o texto 
proporciona ao Estado maior capacidade de regular com eficiência operadores 
públicos e privados. Hoje, um setor com 51 agências reguladoras, sem uma míni-
ma harmonização de regulamentos, gera uma insegurança jurídico-regulatória 
sem tamanho. 

A consolidação do novo papel da Agência Nacional de Águas e Saneamento 
trará maior estabilidade regulatória, viabilizando um ambiente de negócios mais 
atrativo a investidores e uma prestação de serviços mais segura para a popu-
lação. A qualificação da regulação é essencial para que a universalização seja 
alcançada de forma mais rápida e efetiva. Apesar da existência de 49 agências 
reguladoras, cerca de 48% das cidades brasileiras não dispõem ou não estão 
vinculadas a uma delas. 

O texto ainda traz ao setor a oportunidade de uma definição mais clara para 
o interesse comum e interesse local, superando uma das questões que mais 
acarretam judicialização no setor de saneamento. Ainda no processo de ne-
gociação, está sendo discutida uma transição que facilitará a manutenção de 
alguns contratos de programa e concessão que comprovem a capacidade de 
investimento e assumam compromissos claros. 

Comparado aos mercados de energia e telefonia, em que a presença e o 
incentivo à atuação da iniciativa privada proporcionaram a universaliza-
ção dos serviços, retrocedemos a cada dia no setor. Convém lembrar os 
números que compõem o triste retrato do setor:

• 20% dos brasileiros (40 milhões de pessoas) não têm água tratada 
com rede de abastecimento;

• 50% não têm esgoto coletado (mais de 100 milhões);
• 74% não têm esgoto tratado (150 milhões);
• Perdas físicas de água variam entre 40% e 50%;
• Inadimplências entre 10% e 30%.

Novo marco vai trazer  
maior segurança jurídica
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> CIDADES

Cercada por montanhas e represas, 
Paraibuna é uma das muitas cidades do 
interior do país que ainda não contam 
com coleta e tratamento de esgoto. 
Essa realidade começou a mudar há 
três anos, quando a concessionária 
privada Caepa assumiu os serviços de 
saneamento no município.  

Com 18 mil habitantes, Paraibu-
na também enfrentava problemas 
no abastecimento de água. “Encon-
tramos um sistema muito antigo”, 
conta Félix Antônio de Moura, ge-

rente de operações da 
GS Inima (CA-cb) Brasil, 
acionista da concessioná-
ria Caepa. “Haviam casos 
críticos, como o do bairro 
Panorama, que por mui-
tos anos foi abastecido 
somente por caminhão 
pipa. Quando chovia, não 
havia condições de o ca-
minhão subir a estrada”, 
acrescenta Rodrigo de 
Medeiros, coordenador de 
operações, que também 
trabalha na concessionária 
Caepa.

Foram necessárias vá-
rias providências, como a 

regularização da pressão, o combate 
a vazamentos e fraudes e a melho-
ria da qualidade da água. Para tanto, a 

empresa tomou medidas como a au-
tomação e telemetria dos sistemas da 
ETA, troca de hidrômetros, estudo de 
eficiência energética e um cuidadoso 
processo de setorização, a partir de 
estudos que identificaram, em cada 
bairro, todas as deficiências na distri-
buição de água tratada. 

O projeto demandou a constru-
ção de nove elevatórias de água. O 
reservatório foi reformado e im-
permeabilizado para armazenar até  
1 milhão de litros, garantindo, assim, o 
abastecimento regular de água para 
todo o município.

Hoje, com a questão da água pra-
ticamente resolvida, a Caepa finaliza 
a construção da rede e prepara-se 
para começar a realizar o tratamento 
de esgoto a partir de fevereiro, com 
uma nova e moderna estação (ETE). 
A cidade receberá, no total, um inves-
timento de R$ 20,5 milhões para uma 
concessão de 30 anos. O contrato é 
regulado pela agência ARES PCJ.

Os grandes beneficiados são os 
usuários – toda a população de Pa-
raibuna, que passa a ter mais saúde 
e bem-estar social, além de ver pre-
servados a paisagem e os mananciais 
de uma das regiões mais belas de  
São Paulo.

Paraibuna se prepara 
para ter, enfim, 
tratamento de esgoto
Caepa (Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna) inaugura ainda no primeiro 
semestre de 2020 moderna ETE que passa a operar na pequena cidade do 
interior de São Paulo

Croqui da nova ETE da CAEPA
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O Sistema ABCON SINDCON concluiu o novo SPRIS, que 
traz, além do cálculo automático dos indicadores estabeleci-
dos pelos comitês técnicos da ABCON SINDCON, a inclusão da 
pesquisa de indicadores de Recursos Humanos, antes reali-
zada por uma consultoria externa. 

A decisão de integrar as duas pesquisas – Operações e in-
dicadores de RH – foi tomada como resposta à demanda de 
manejo dos dados sensíveis de RH e também pela necessida-
de de se garantir a precisão no cálculo dos indicadores. 

Com as pesquisas integradas em ambiente próprio da 
ABCON SINDCON, as empresas associadas contam com mais 
segurança e a facilidade de ter os dados sempre às mãos. 

Os relatórios automáticos podem ser acessados a qualquer 
momento, facilitando o acesso dos associados aos seus indica-
dores, bem como ao desempenho de toda a iniciativa privada no 
setor de saneamento. O site do SPRIS (spris.com.br) está pro-

tegido com um Certificado SSL que o atesta como altamente 
seguro. As informações que forem incluídas no sistema serão 
criptografadas e terão sua privacidade, integridade e autenti-
cidade garantidas.

Além das alterações de ambiente, o SPRIS contou 
também com a revisão do módulo de Informações Socio-
ambientais e a inclusão de um novo módulo de Compliance.

A Coleta SPRIS 2019 (Ano Referência 2018) já 
aconteceu nesse novo ambiente e foi facilitada com o car-
regamento automático dos dados que as concessionárias 
enviaram anteriormente ao SNIS, por meio dos PDFs ex-
traídos do próprio Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR). Com isso, reduzimos o tempo de alimentação do 
Sistema e conseguimos mais agilidade para a publicação 
dos resultados.

Um novo SPRIS

Sistema passa a integrar 
informações das operações 
e do RH das empresas 
associadas e pode ser 
acessado em spris.com.br

> SPRIS
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> SIRI

Entidades 
representadas em 
diferentes esferas

A partir do SIRI, o Sistema ABCON SINDCON participou 
de câmaras importantes nas áreas técnica e institucional. 
Associado, acesse o SIRI por meio do QR Code ao lado para 
mais informações.

Teve como objetivo tratar sobre o Plano de Amostra-
gem, previsto no atual Anexo XX da Portaria Consolidada nº 
5/2017. Foi realizada uma apresentação das propostas de 
modificações nos aspectos quantitativos e qualitativos, in-
cluindo um novo modelo para quantificação de amostras a 
serem coletadas para análise, com base em critérios esta-
tísticos e tendo como parâmetro de calibração o volume de 
amostras realizadas por sistemas compostos por até 5 mil 
habitantes, que atualmente é de 10 amostras. A proposta é 
de redução na quantidade de amostras para sistemas que 
abasteçam até 90 mil habitantes, em comparação à portaria 
vigente. Para os sistemas entre 100 mil e 810 mil habitantes, 
serão necessárias mais amostras da rede, retornando-se às 
reduções após a faixa de 820 mil habitantes.

A manutenção de 10 amostras para sistemas com até 5 
mil habitantes foi debatida. A proposta final foi a realização 
de cinco amostras para sistemas com população igual ou 
inferior a 5.000 habitantes.

Ainda sobre o quantitativo de análises, o grupo classifi-
cou os argumentos como razoáveis e que não produziriam 
mudanças significativas para operacionalização.

A discussão prosseguiu sobre os aspectos qualitativos 

e a sua frequência:
• Turbidez: acordou-se que a turbidez será mantida com 

monitoramento de duas em duas horas. Contudo, pas-
sará a ser exigido o monitoramento individual de cada 
filtro, salvo as exceções comprovadas que não seja 
possível realizar a análise separada. Essa proposta con-
templa as unidades construídas com canais de água 
filtrada que são vasos comunicantes;

• Água subterrânea: terá condições diferenciadas para 
análise, uma vez que a maior parte dos sistemas têm 
análises duplicadas (bruta e tratada), tendo como dife-
rença as etapas de cloração e fluoretação;

• E.coli: para sistemas abastecidos por poços não será 
necessário analisar, uma vez que não seja encontrada 
na água bruta. A proposta de frequência sugerida é se-
manal na água bruta;

• Cor: mantêm-se como cor aparente e a frequência se 
tornou igual à da turbidez;

• pH: manteve-se para análises de águas superficiais e 
semanal para águas subterrâneas;

• Produtos secundários da desinfecção: análises passam 
a ser bimensais na rede de distribuição para os subpro-

17 DE OUTUBRO DE 2019

Revisão da Portaria de Potabilidade da 
Água para Consumo Humano
Relatada por Rodrigo Pereira (Grupo Águas do Brasil)
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2 DE OUTUBRO DE 2019

Departamento de Infraestrutura da Fiesp
Relatado por Cesar Seara Jr. (CSJ - Companhia de Saneamento de Jundiaí)

O encontro discutiu, entre outros assuntos, o andamen-
to do novo marco legal do saneamento básico. O advogado 
Wladimir Ribeiro relatou à época o estágio do andamento 
dos trabalhos da comissão encarregada em apresentar o 
relatório final. A ABCON SINDCON apresentou os anseios e 
sua firme posição a favor da urgência no encaminhamento 
das mudanças necessárias e previstas no PL 3261.

Durante a reunião, o consultor Hugo de Oliveira abordou 
vários aspectos em relação à estrutura tarifária vigente, 
tais como: formação de preços, subsídios e possíveis mo-
delos que possam contribuir para reduzir a inadimplência e 
que sejam mais realistas.

dutos nas águas superficiais. Para sistemas de água 
subterrânea, as análises na rede passam para a frequência 
semestral;

• Demais parâmetros: as substâncias detectadas serão 
analisadas trimestralmente por um ano.
Houve críticas à imposição de análises de água bru-

ta como exigência da portaria, visto que elas possuem 
caráter operacional e de monitoramento ambiental. A ar-

gumentação da mesa para a manutenção das análises de 
água bruta foi a importância do conhecimento das caracte-
rísticas e variabilidade do manancial, que são fundamentais 
para o operador, mesmo que não possuam impacto direto 
na qualidade da água a ser distribuída.

Este relato se refere às discussões em torno da Revi-
são da Portaria de Potabilidade, ainda não finalizada.

18 DE OUTUBRO DE 2019

Câmara Técnica de Planos de Bacia do PCJ
Relatada por Ana Paula Fernandes Abrahão

Foi acordada a alteração nos valores de remoção de 
nutrientes que haviam sido apresentados em versões 
anteriores do caderno temático de Enquadramento de 
Corpos D’Água. 

Renato Rossetto, da Sanasa, apresentou um trabalho so-
bre remoção de nutrientes e pontuou os seguintes tópicos:

– A relação DBO/P é o que determina a taxa de repro-
dução maior para os organismos acumuladores de fósforo 
ou organismos acumuladores de glicogênio;

– Sugere que os valores de remoção de nutrientes se-

jam definidos em mg/L ao invés de porcentagem, uma vez 
que torna-se impossível remover nutrientes de forma bio-
lógica, nas porcentagens requeridas pelo Plano de Bacias, 
em ETEs que apresentam baixas concentrações de N e P 
na entrada.

No que se refere à operação privada em Jundiaí, foi soli-
citado que as informações referentes à CSJ sejam obtidas 
diretamente com a concessionária.
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> SAÚDE

A relação entre o investimento 
em saneamento básico e impactos 
positivos na saúde é mundialmen-
te reconhecida e sempre lembrada 
como um dos fatores mais impor-
tantes entre os que justificam um 
maior investimento no setor. O que 
escapa, porém, inclusive para muitos 
que já acompanham a triste realida-
de do Brasil, é que esses ganhos em 
saúde pública são maiores do que 
imaginamos.

De acordo com os dados da Opas/
OMS (Organização Pan-America-
na da Saúde/Organização Mundial 
da Saúde), apresentados recente-
mente durante o último World Toilet 
Summit, em São Paulo, a cada dólar 
investido no setor para a América 
Latina se alcança uma economia de 
US$ 7,3 na saúde. O número ante-
riormente considerado para avaliar 
essa relação era o de 1 para 4, ou 
seja, a cada dólar investido, teríamos 
US$ 4 em benefícios econômicos li-
gados à saúde pública.

Representante da Opas/OMS no 
Brasil, Priscila Campos Bueno con-
ta que o país é, ao lado de México, 
Haiti e Guatemala, um dos que mais 
registram internações ligadas ao 

saneamento. “A América Latina e o 
Caribe ainda têm muito o que evo-
luir”, afirmou ela, durante o WTS. 

Segundo Priscila, na média, a 
região trata no máximo 30% de 
todos os seus efluentes. A situa-
ção se agrava entre as populações 
mais necessitadas. Ainda hoje, 4% 
da população urbana não possui 
uma instalação adequada de sanea-
mento. No total, são 15,5 milhões de 
pessoas sem banheiro e sujeitas a 
doenças provocadas pela evacuação 
ao ar livre.

Para o médico Anthony Wong, 
embaixador do Instituto Trata Brasil, 
essa situação precisa ser modificada 
a partir da mobilização da socieda-
de. “Devemos nos unir e cobrar de 
nossos governantes um olhar mais 
atento para o setor. Investimentos 
prioritários na coleta e tratamen-
to de esgoto devem ser feitos para 
garantir qualidade de vida à nossa 
população e, principalmente, às nos-
sas futuras gerações”, defende ele.

Segundo a OMS, na América Latina, a cada dólar investido, se alcança US$ 7,3 
em benefícios à saúde; internações no Brasil são comparáveis às do Haiti

Ganhos com mais 
saneamento na saúde 
pública são maiores 
do que imaginamos
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O esgotamento sanitário, juntamente com água tratada e vacinas, são as 
medidas de maior impacto na saúde das pessoas. Quando o saneamento falta, 
as consequências podem ser duradouras no desenvolvimento humano – e fatais 
em muitos casos.

A OMS aponta que 94% dos casos de diarreia são causados por falta 
de saneamento básico, que ainda é a segunda maior causa de morte de 
crianças ao redor do mundo.

Infelizmente, devido às suas dimensões e ao fato de não investir o neces-
sário em saneamento, o Brasil contribui de maneira significativa para essa 
estatística. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, as doenças causadas por 
falta de saneamento básico custam anualmente R$ 217 milhões ao SUS, o que 
atinge a cifra de R$ 1 bilhão em cinco anos.

Em países que já alcançaram ou estão próximos da universalização, doen-
ças como as parasitoses intestinais e outras ainda mais graves e causadoras de 
mortes, como a leptospirose, diarreia bacteriana, esquistossomose, amebíase, 
hepatite A ou dengue, estão erradicadas. Ou seja, ao relegar o saneamento, o 
Brasil sobrecarrega o SUS e condena parte da população a conviver com riscos 
que poderiam já estar solucionados com coleta e tratamento de esgoto.

O Instituto Trata Brasil avalia que, se 100% da população tivesse acesso à 
coleta de esgoto, haveria uma redução, em termos absolutos, de 74,6 mil inter-
nações. A maior parte dessa redução (56%) ocorreria no Nordeste.

Segundo o IBGE, 1501 municípios (26,9% do total) reportaram, em 2017, 
ocorrência de endemias ou epidemias de dengue. A dengue, assim como a zika 
e a chikungunya, cujos primeiros casos surgiram no Brasil em 2014 e 2015, res-
pectivamente, são transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se 
reproduz em água parada. Tais doenças estão, portanto, fortemente associa-
das aos serviços de saneamento.

Outras doenças com grande incidência em 2017, provocadas pela falta de sa-
neamento, foram a diarreia (23,1%) e verminoses (17,2%), de acordo com dados 
do IBGE.

Sem 
saneamento, a 
fila do SUS não 
para de crescer
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> SAÚDE

Saneamento é Saúde

Em 2013, o país teve mais de 14 milhões de casos de afastamento por diar-
reia ou vômito; naquele mesmo ano, houve 391 mil Internações por conta de 
doenças gastrointestinais infecciosas.

A cada afastamento, as pessoas ficaram longe de suas atividades por 3,32 
dias em média. Isso significa que essas doenças causaram 49,8 milhões de dias 
de afastamento ao longo de um ano.

Em 2015, o custo com horas não trabalhadas alcançou R$ 872 milhões. Para 
2035, espera-se um custo com horas não trabalhadas de R$ 730 milhões. Isso 
equivale a uma economia de R$ 142 milhões no ano de 2035 em relação ao es-
timado para 2015.

Em vinte anos (2015 a 2035), considerando o avanço gradativo do sanea-
mento, o valor presente da economia com saúde, seja pelos afastamentos do 
trabalho, seja pelas despesas com internação no SUS, deve alcançar R$ 7,239 
bilhões no país.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, morrem, no Brasil, 15 mil 
pessoas por ano em decorrência de doenças relacionadas à falta de saneamen-
to. Em 20 anos, o atraso pode custar a vida de mais de 250 mil brasileiros.

A situação precária do saneamento também se reflete na longevidade da po-
pulação. A esperança de vida no Brasil, de 74,4 anos em 2015, era menor que a 
média da América Latina (74,9 anos). Em relação aos países mais próximos, o Bra-
sil ficou atrás do Uruguai (77 anos), da Argentina (76,2 anos) e do Chile (81,5 anos).

14 milhões 
de casos de 

afastamento 
por diarreia 

ou vômito

As pessoas 
ficam, em 

média, 3,32 
dias afastadas 

de suas 
atividades

R$ 872 milhões 
de custos com 

horas não 
trabalhadas

Fontes: Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento Brasileiro 2017 – ITB/Exante/ABCON; CNI.
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> NA REDE

A série foi dirigida por Davis Guggenheim e tem três episódios de pouco mais 
de 50 minutos cada. Ela mostra a infância, a carreira e a trajetória do visionário, 
além de trazer detalhes sobre sua vida pessoal, sua rotina e seus hábitos. No 
primeiro episódio, Bill Gates fala sobre a missão de vida ou morte para melho-
rar as condições de saneamento no mundo em desenvolvimento. Suas irmãs 
relembram a infância com ele. Na parte 2, o foco são as relações que moldaram 
sua vida, incluindo uma amizade de infância e o vínculo com Paul Allen, cofunda-
dor da Microsoft. A busca de soluções para as mudanças climáticas é o principal 
tema do terceiro e último episódio.

SANEAMENTO É TEMA 
RELEVANTE NO DOCUMENTÁRIO 
DE BILL GATES

NOVA YORK TERÁ 9 MIL JARDINS DE 
CHUVA EM SUAS CALÇADAS
A cidade de Nova York começou a construir mais 5.000 jardins de chuva, que fo-
ram especialmente projetados para os bairros do Brooklyn, Bronx e Queens. As 
obras fazem parte do Programa de Infraestrutura Verde da prefeitura e dará con-
tinuidade aos mais de 4.000 jardins de chuva já existentes. Os jardins irão captar 
2 milhões de m3 de água enquanto embelezam e refrescam a cidade.
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SILÊNCIO!  
ESTAMOS INOVANDO
O jornal britânico The Guardian revelou em reportagem a 
existência de um movimento global de empresas que tra-
zem inovações sustentáveis geniais aos seus processos 
de produção, mas optam por não divulgá-las ao público – é 
a chamada sustentabilidade secreta. Sabe-se, por exem-
plo, que uma indústria asiática está conseguindo produzir 
uma calça jeans com apenas um litro de água – em 2015, a 
marca mais famosa de jeans, a Levi Strauss & Co., calculou 
serem necessários 346 litros de água para fazer uma calça.

O ESGOTÔMETRO 
CONTINUA RODANDO
Confira quantas piscinas olímpicas 
de esgoto estão sendo despejadas 
desde o dia 1º de janeiro de 2019, até 
o momento.

SITE DA BRK AMBIENTAL CONTA 
COM NOVA FERRAMENTA DE 
ACESSIBILIDADE DIGITAL PARA 
USUÁRIOS SURDOS 
A BRK lançou um novo recurso destinado aos usuários 
surdos: uma ferramenta de fácil acesso que faz a tradução 
dos textos e vídeos para a Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras). A interpretação automática do conteúdo é feita por 
um carismático personagem em 3D, chamado Hugo.
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> OPINIÃO

Estivemos em Brasília representando o SINDCON em 
uma das audiências que discutiram o novo marco regula-
tório do saneamento. E o nosso recado e contribuição ao 
debate foram muito claros: o setor permanece estagnado e 
o Brasil não está cumprindo seu compromisso com as ne-
cessidades básicas da população em atendimento de água e 
coleta e tratamento de esgoto.

Uma das principais dificuldades em convencer a so-
ciedade da importância de se investir em saneamento é 
demonstrar com números que o serviço é deficitário. En-
tendemos que os dados que pautam o saneamento podem 
eventualmente esconder deficiências no sistema. Nem 
sempre o fato de que existe uma rede dedicada à cole-
ta e tratamento de esgoto significa que o serviço esteja 
disponível. Há muitos relatos de sistemas inoperantes e in-
termitência pelo país afora.

Há, por outro lado, números que são comprovados e 
desmistificam argumentos utilizados para desqualificar a 
participação da iniciativa privada no saneamento:
• 72% das concessões privadas estão em municípios com 

menos de 50 mil habitantes. Cidades menores são a 
maioria entre as atendidas pelos operadores privados;

• A iniciativa privada já é responsável por 20% do total in-
vestido no saneamento, apesar de possuir somente 6% 
do mercado;

• As tarifas praticadas pelas concessionárias privadas são 
similares às cobradas pelas companhias estaduais de sa-
neamento.
Água na torneira e esgoto tratado não se resolvem com 

boas intenções ou promessas. É preciso eficiência, metas 
claras e definidas em contratos. É preciso regulação firme e 
com diretrizes consolidadas. 

Todas essas exigências fazem parte do trabalho das 
operadoras privadas. Elas possuem modelos de gestão que 
contribuem de maneira decisiva para entender o sanea-
mento a partir de uma nova ótica, voltada para os resultados 
que o Brasil não conseguiu atingir em 50 anos de gestão 
predominantemente pública.

O novo marco do saneamento é um avanço porque es-
timula essa eficiência e a competição no setor. Merece, 
portanto, o apoio de todos nós.

Nossa mensagem nesse momento em que se discutem 
mudanças para o saneamento é que o Brasil precisa evoluir 
e afastar o risco de doenças que a falta de serviços básicos 
de água e esgoto provoca na maior parte da população.

Nós, operadores privados, estamos prontos para dar 
nossa contribuição nesse novo cenário.

Giuliano Dragone é diretor de gestão e finanças e ex-presidente do SINDCON.

É preciso evoluir

A discussão sobre a nova lei do 
saneamento deixou claro para todos 
a triste realidade do setor
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