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Nesta edição
Vamos conhecer os projetos de destaque 
no último Prêmio Sustentabilidade, que 
teve recorde de inscrições!
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Significa que já existe um longo caminho 
percorrido, com conquistas a serem lem-
bradas e perspectivas de desenvolvimen-
to a serem perseguidas.

Ao atingir seus 25 anos, a ABCON  
SINDCON reforça seu compromisso com 
a melhoria do saneamento, uma luta que 
foi ganhando corpo e a adesão das em-
presas associadas ao longo dos anos, 
passou pela aprovação da Lei 11.445 e 
culminou na publicação do novo marco 
legal do setor, em 2020.

No momento, a ABCON SINDCON tra-
balha com o horizonte de ampliação do 
mercado de saneamento para a atua-
ção das concessionárias privadas, de 
acordo com as premissas de incenti-
vo à parceria público-privada estabe-
lecidas pela Lei 14.026/20. Ressalte-

Desafios para 
mais 25 anos de 
atuação

-se sempre, nesse cenário, o caminho 
estruturado disposto pela legislação e 
apoiado em três pilares: abertura à con-
corrência, fortalecimento da regulação 
com referências nacionais e regionali-
zação com economia de escala.    

O aporte de novos investimentos já se 
faz notar com a realização dos leilões 
pós-marco legal. Na próxima década, 
teremos mais uma data emblemática: 
2033 é o ano definido como meta para o 
Brasil alcançar a universalização desses 
serviços. 

Não há tempo a perder: é hora de avan-
çarmos com os princípios dispostos no 
marco legal.

A ABCON SINDCON está pronta para 
contribuir com propostas e soluções que 
permitam essa evolução. 

Na vida, completar 25 anos significa 
atingir um grau de maturidade maior: 
já se vivenciou toda uma geração e 
as responsabilidades aumentam. Na 
comparação com o universo corporativo, 
o aniversário de 25 anos também é uma 
data emblemática.
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Percy Soares Neto, Diretor Executivo da ABCON SINDCON
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Cristalina Saneamento:  
nova empresa no mercado brasileiro

Em setembro, a empresa Cristalina Sa-
neamento foi apresentada oficialmente 
ao mercado no Brasil, já como nova as-
sociada da ABCON SINDCON. O lança-
mento foi realizado quatro meses após 
a fundação da empresa, com sede em 
Porto Alegre (RS), mas com presença 
em todo o território brasileiro. 

Para o diretor presidente da Cristalina, 
Yves Besse, a parceria com a associa-
ção é de extrema importância. “A ABCON 
SINDCON é a associação que represen-
ta nossa atividade e o nosso setor. Acre-
ditamos que a participação associativa 
é fundamental para contribuir para o de-
senvolvimento da nossa atuação e do 
setor de saneamento. Acredito na força 
associativa”, declara ele. 

Apesar da recente fundação, a Crista-
lina conta com a experiência de seus 
sócios-fundadores, o diretor presiden-
te e a diretora financeira e de susten-
tabilidade, Daniela Carvalho Pereira de 
Pinho. Juntos, somam mais de 35 anos 
de atuação no setor de saneamento 
básico e em áreas complementares. 

Ambos carregam experiências após 
atuarem nas maiores empresas de sa-
neamento do mundo e do Brasil. Eles 
contam também com sólida vivência 
em relacionamentos, entre players na-
cionais e internacionais, incluindo des-
de estruturadores financeiros até o alto 
nível da administração pública. 

“Atuamos como integradora de solu-
ções e parcerias para o setor de sane-
amento básico, exercendo também o 
papel de uma operadora de serviços 
públicos para o segmento, nas áreas 
de água e esgoto”, explica Besse. 

A Cristalina entende que inovar é me-
lhorar continuamente a eficiência e 
qualidade dos serviços, desde as tare-
fas mais simples até as mais comple-
xas. Focada em buscar soluções tec-
nológicas, capacitação especializada e 
digitalização de atividades, a empresa 
também foi constituída com premissas 
envolvendo o ESG, com foco inclusive 
nas comunidades em que irá atuar. 

Integradora de soluções e parcerias para 
o setor de saneamento básico, a empresa 
exercerá também o papel de operadora 
de serviços públicos 
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Yves Besse: a Cristalina chega ao mercado com 
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“Saneamento 
é nossa maior 
prioridade no 
Brasil”

Acompanhe a conversa e confira a ex-
pectativa desse importante órgão de fi-
nanciamento do saneamento para os 
próximos anos.

RC – Qual a expectativa da IFC sobre a 
evolução dos investimentos em sanea-
mento no Brasil para os próximos anos?

CLP – Nossa perspectiva é que, com a 
nova legislação do saneamento, os in-
vestimentos no setor de água e sanea-
mento tenham um grande impulso. Vai 
haver um volume significativo de inves-
timento nos próximos dez anos. Do lado 
da IFC, na medida em que nós definimos 
o setor de Water&Sanitation como priori-
dade número um no Brasil, vamos alocar 
uma parte significativa de nossos inves-
timentos nesse setor. Vamos buscar in-
vestir uma média entre US$ 300 milhões 

Conversamos com Carlos Leiria 
Pinto, gerente-geral no Brasil da IFC 
(International Finance Corporation), braço 
de investimentos do Banco Mundial no 
setor privado. 

e US$ 500 milhões por ano, para os pró-
ximos cinco anos.

RC – Porque esse setor é prioridade na 
carteira da IFC no Brasil?

CLP – Claramente esse é um dos índi-
ces de desenvolvimento humano pelos 
quais os países são avaliados: a propor-
ção de acesso da população aos ser-
viços de água e saneamento. Quando 
comparamos essa proporção do Brasil 
com países com PIB per capita seme-
lhante, vemos que o Brasil está atrás. É 
um indicador que reúne três aspectos: a 
qualidade de vida humana, a saúde da 
população e o cuidado com o meio am-
biente.  E isso, consequentemente, tem 
tudo a ver com o que a IFC - uma institui-
ção de desenvolvimento voltada para o 
setor privado nos mercados emergentes, 
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Leiria: aberto ao entendimento com as companhias privadas
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faz no Brasil e nos países onde opera. 
Vemos que o Brasil precisa de grandes 
investimentos para melhorar a propor-
ção da oferta desses serviços.

RC – Vocês já participam ou pretendem 
participar de algum projeto em curso?

CLP – Fizemos duas operações impor-
tantes no ano fiscal de 2021. A primei-
ra foi um financiamento de US$ 100 
milhões para ajudar a despoluir o Rio Pi-
nheiros, em São Paulo. A segunda ope-
ração foi com a Corsan, com estudos de 
água não-faturada e um financiamento – 
tranche inicial de R$ 300 milhões – para 
reduzir as perdas de água e impulsionar 
a eficiência energética em suas ope-
rações. E agora estamos avaliando as 
concessões leiloadas e que irão neces-
sitar de financiamento de longo prazo. 
Nosso interesse não está no bridge lo-
ans (financiamento ponte, de curto pra-
zo), mas sim nos empréstimos de longo 
prazo, como as operações leiloadas da 
Cedae.

RC – Qual a carteira da instituição para 
o saneamento no Brasil?

CLP – Adicionalmente aos dois projetos 
que assinamos no primeiro semestre de 
2021, temos algumas conversas com 
empresas privadas do setor. Estamos 
co-financiando estudos de pré-viabilida-
de para avaliação de projetos de plantas 
de reúso junto a alguns clientes, proje-
to que exige inovação institucional, de 
modelo de negócio e de financiamento. 
Também temos conversado com empre-
sas do setor focando em parcerias na 
elaboração de diagnósticos para identi-
ficação de prioridades e planos de ação 
para mitigação dos impactos climáticos, 
assim como no fornecimento de assis-
tência técnica utilizando o know-how 
global da IFC, para buscar novos mode-
los de negócios, de contratação e de fi-

nanciamento. 

RC – Como as empresas privadas do 
setor podem acessar a IFC?

CLP – Basta entrar em contato comigo, 
e nossa equipe especializada em infra-
estrutura está à disposição para conver-
sar com as empresas interessadas. 

Saiba mais
Segundo informações da B3, os 
Sustainability linked bonds (SLB) 
são instrumentos de dívida que 
tem como objetivo final fazer com 
que o emissor alcance metas ESG, 
calibradas a partir de indicadores-
-chave de desempenho (KPIs). Es-
ses títulos poderão ter suas carac-
terísticas financeiras e estruturais 
alteradas, dependendo do atingi-
mento ou não das metas de sus-
tentabilidade pré-estabelecidas. 

Ou seja, eles estão vinculados ao 
atingimento de metas por parte 
das operadoras, sendo, portanto, 
títulos muito apropriados para o 
momento atual do Brasil, em que 
surgem cada vez mais investimen-
tos em saneamento com vistas à 
universalização dos serviços de 
água e esgoto.

O IFC fez duas operações no Brasil, uma delas com 
a Corsan, em 2021, e está aberto a novos projetos
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Os campeões do  
4º Prêmio Sustentabilidade 

No total, 15 iniciativas receberam dis-
tinções de primeiro, segundo e terceiro 
lugares, entre os 95 projetos participan-
tes. Dessas, 12 foram ganhadoras no 
perfil “Empresa Privada” e as demais 
no perfil de participação “Jovem Inova-
dor”, aberto a profissionais com até 30 
anos e não atuantes nas concessioná-
rias de saneamento.   

Foram conhecidos no final 
de novembro de 2021 os 
vencedores do 4º Prêmio 
Sustentabilidade. 

Para os projetos inscritos como “Em-
presa Privada”, os primeiros coloca-
dos em cada categoria receberam R$ 
10 mil. Os projetos que ficaram em se-
gundo e em terceiro lugar fizeram jus a, 
respectivamente, R$ 4 mil e R$ 2 mil.

A premiação para os inscritos como 
“Jovem Inovador” distribuiu R$ 5 mil ao 
primeiro colocado, R$ 2 mil ao segundo 
e mais R$ 1 mil à terceira colocação. 
Além dos valores em dinheiro, este ano, 
pela primeira vez, todos os inscritos pu-
deram optar também pela premiação 
em capacitação. 

Recorde de 
inscrições
Em 2021, o Prêmio Sustentabilidade 
bateu um recorde, recebendo 95 pro-
jetos para a avaliação da Comissão 
Julgadora, formada por mais de 20 es-
pecialistas, que consideraram originali-
dade, efetividade, potencial de replica-
bilidade, sustentabilidade e clareza do 
conteúdo apresentado. Também foram 
avaliados os impactos das iniciativas 
nos âmbitos social, ambiental e finan-
ceiro, além da geração de valor a partir 

do engajamento, construção participa-
tiva e comunicação.

O 4º Prêmio Sustentabilidade foi re-
alizado com a parceria da rede Bra-
sil Pacto Global, que contribuiu para a 
restruturação do regulamento; com o 
patrocínio da Vale, XP, Infra Humana e 
AHK – Câmara Brasil Alemanha, além 
do apoio do Fundo IPU Water & Sani-
tation Ventura Philanthropy, ABES-JPS 
(Jovens Profissionais do Saneamento) 
e GRI Club.

Confira nas próximas páginas os proje-
tos vencedores do Prêmio.
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Empresa Privada
Categoria Gestão e Governança

1º lugar – Gestão da 
crise hídrica a partir do 
nível de cota operacional 
e instalação de balsa 
flutuante para captação de 
água bruta na ETA Tietê 
GS Inima Samar, GS Inima Brasil

Líder: Francino Costa Palhares da Silva

2º lugar – A transformação na 
vida das pessoas por meio do 
saneamento: avaliação dos 
benefícios do abastecimento de 
água em comunidades socialmente 
vulneráveis de Manaus 
Águas de Manaus, Aegea Saneamento

Líder: Semy Alves Ferraz

Da esquerda para a direita: Francino Costa Palhares da Silva; Clovis Betti, jurado do 4º Prêmio Sustentabilidade; Elisa 
Dezolt, da Vale, patrocinadora diamante do 4º Prêmio Sustentabilidade; Semy Alves Ferraz; e Jordano Lima Casagrande.

3º lugar – Autossuficiên-
cia energética através de 
usina fotovoltaica  
BRK Ambiental

Líder: Jordano Lima Casagrande 

Mais informações sobre os pro-
jetos finalistas e inscritos no 4º 
Prêmio Sustentabilidade podem 
ser encontradas clicando aqui!
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Categoria Inovação Técnica

1º lugar – Gestão de 
Monitoramento de 
Energia Elétrica Ativa e 
Reativa  
Agreste Saneamento, Iguá Saneamento

Líder: Paulo Felipi de Melo Barbosa

2º lugar – Sistema 
de Reutilização do 
Efluente Tratado da 
ETE Ribeirão Preto 
Ambient Serviços Ambientais de 
Ribeirão Preto, GS Inima Brasil

Líder: Karina Rodrigues Carregari

3º lugar – Utilização de 
drones para excelência 
operacional no Tocantins 
e Pará  
Saneatins, BRK Ambiental

Líder: Guilherme Freccia Silvestrin  

Da esquerda para a direita: Guilherme Freccia Silvestrin;  Karina Rodrigues Carregari; Newton Azevedo, jurado do 
4º Prêmio Sustentabilidade; Paulo Felipi de Melo Barbosa; e Pedro Pascoal, da XP Investimentos, patrocinadora 
diamante do 4º Prêmio Sustentabilidade.

Mais informações sobre os pro-
jetos finalistas e inscritos no 4º 
Prêmio Sustentabilidade podem 
ser encontradas clicando aqui!
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Categoria Proteção e Restauração de ecossistemas 

1º lugar – Programa 
Bacia Monitorada  
Águas Guariroba, Aegea Saneamento

Líder: Fernando Henrique Garayo Junior

2º lugar – 
Renascentes do 
Passa Quatro 
COMASA - Companhia Águas de 
Santa Rita, GS Inima Brasil

Líder: Livia Maria Ottaviano

3º lugar – Lodo 
Sustentável 
Águas Guariroba, Aegea 
Saneamento

Líder: Marjuli Morishigue

Da esquerda para a direita: Gustavo Guimarães, jurado do 4º Prêmio Sustentabilidade; Marjuli Morishigue; Livia Maria 
Ottaviano; Fernando Henrique Garayo Junior; e Elisa Dezolt, da Vale, patrocinadora diamante do 4º Prêmio Sustentabilidade.

Mais informações sobre os pro-
jetos finalistas e inscritos no 4º 
Prêmio Sustentabilidade podem 
ser encontradas clicando aqui!
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Categoria Sociedade e Consumidores 

1º lugar – Projeto 
socioambiental 
Zavuvus – 
Despoluição Rio 
Pinheiros
Enops Enganharia

Líder: Eduardo Cerquetani

2º lugar – Saneamento rural 
– Jacutinga  
GS Inima Samar, GS Inima Brasil

Líder: Francino Costa Palhares da Silva

3º lugar – Agreste Rural e 
Feira de Orgânicos  
Agreste Saneamento, Iguá Saneamento

Líder: Jéssica Araújo

Da esquerda para a direita: Patrícia Mistura, jurada do 4º Prêmio Sustentabilidade; Jéssica Araújo; Francino Costa Palhares 
Silva; Pedro Pascoal, da XP Investimentos, patrocinadora diamante do 4º Prêmio Sustentabilidade; e Carlos J. T. Berenhauser

Mais informações sobre os pro-
jetos finalistas e inscritos no 4º 
Prêmio Sustentabilidade podem 
ser encontradas clicando aqui!
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1º lugar – Modelo de 
viabilidade técnica-
econômica, social e 
ambiental para seleção 
de tratamento de esgoto 
doméstico centralizado 
(Vanessa Tres) 
O projeto propõe um modelo de hie-
rarquização de configurações descen-
tralizadas de tratamento de esgoto 
doméstico, com base em indicadores 
técnico-econômicos, sociais e ambien-
tais, oportunizando a definição dos 
sistemas mais sustentáveis para im-
plementação conforme características 
locais. 

2º lugar – Curso 
EcoCiente (Flávia Mendes 
Magalhães) 
Propõe uma qualificação estruturada 
em um curso na forma de desafio de 
21 dias, dirigido para quem tem dúvidas 
de como colocar a sustentabilidade em 
prática no dia-a-dia.

3º lugar – Jardins 
flutuantes, uma solução 
ecológica no tratamento 
complementar de 
efluentes em lagoas de 
estabilização (Gabriele de 
Souza Batista e Elis Gean 
Rocha) 
O projeto tem como objetivo desenvol-
ver um sistema de jardins flutuantes 
composto por estrutura de flutuação de 
EPS, com diferentes composições entre 
os substratos de fibra de coco, bagaço 
de cana e isopor, como inovação eco-
lógica para otimização do tratamento 
realizado em lagoas anaeróbias. 

Jovem Inovador
Categoria Inovação Técnica

Menção honrosa – Rap 
do Saneamento (Jonas 
Caram Moss) 
Com a música, o DJ Jonas pretende 
conscientizar a população sobre o tra-
balho envolvido no fornecimento de 
água, incentivar o uso racional da água 
no dia a dia das pessoas e promover a 
ideia de conservação desse recurso na-
tural essencial para a vida no planeta.
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Uma rápida e profunda transformação 
Antes de serem anunciados os 
vencedores da quarta edição 
do Prêmio Sustentabilidade, o 
secretário executivo do Pacto Global, 
Carlo Pereira, falou sobre o papel 
e a importância da gestão sob as 
demandas de ESG (ou ASG, na sigla 
em inglês – ambiental, social e 
governança).  

“Em linhas gerais, ESG é a maneira 
com que o mercado financeiro encara 
a sustentabilidade. Ela fundamenta os 
princípios de lucro com propósitos que 
hoje são preocupações da esmagadora 
maioria dos CEOs no mundo. A transfor-
mação causada pela disseminação dos 
conceitos de ESG está sendo ao mes-
mo tempo tão rápida quanto a revolu-
ção tecnológica e tão profunda quanto 
a revolução industrial”, afirmou ele. 

Carlo lembrou que saneamento está in-
trinsicamente ligado à agenda do ESG, 
pois essa gestão está no cerne do ne-
gócio de quem atua no setor. “O sane-
amento é, para mim, o principal acele-
rador da agenda do desenvolvimento 
no Brasil, uma vez que ele está ligado 
diretamente à saúde, educação, mor-
talidade infantil, absenteísmo e tantos 
outros temas de impacto social. É im-

portante que as empresas estejam en-
volvidas com esse esforço de expan-
são do saneamento no país”, assinalou 
o secretário. 

Os manifestos que ajudaram a conceitu-
ar a visão de ESG enfatizam que a busca 
do lucro entre as empresas no mundo 
atual deve estar atrelada ao propósito, 
aos anseios de toda a sociedade.   

O Pacto Global é a maior iniciativa de 
sustentabilidade corporativa do mun-
do e possui uma renomada experiên-
cia na condução do tema ESG entre as 
empresas, sendo parceiro no Brasil de 
várias companhias que atuam no setor 
de saneamento.

Graças à parceria com o Pacto Global, o 
regulamento do Prêmio Sustentabilidade 
foi totalmente reformulado e adequado 
aos princípios do ESG na edição 2021. 

Carlo Pereira: o saneamento é o principal 
acelerador de desenvolvimento no Brasil
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Como aliviar as 
consequências da 
crise energética nas 
concessionárias?

Despesas com energia elétrica vêm 
aumentando e chegaram a um ponto 
crítico em 2021

Com o risco de racionamento de energia, 
as operadoras de saneamento, que têm 
a água como principal matéria-prima, es-
tão enfrentando desafios para garantir 
os serviços e o equilíbrio econômico.  

Além de acender o sinal de alerta no 
serviço de abastecimento de água para 
população, a diminuição dos níveis dos 
mananciais diante da estiagem prolon-
gada traz mais uma preocupação: a 
disponibilidade de energia elétrica para 
o processo de produção nas estações 
de tratamento de água e de esgoto.  

Dados do SNIS mostram que o índice 
de consumo de energia elétrica em sis-
temas de abastecimento de água kWh/
m³ foi de 0,73 em 2020, enquanto em 
2018 esse número era 0,708 (o índice é 
obtido ao se dividir o que foi consumi-
do de energia pelo total de água produ-
zido e importado).  

A participação das despesas com 
energia elétrica nas despesas totais 
do processo de produção de água e 
esgoto representou 15,72% em 2020, 
enquanto em 2018 o índice foi um 

O sistema elétrico atravessou grave crise hídrica 
com riscos ao suprimento em 2021
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pouco menor, 14,48%. A tendência é 
que essa participação tenha sido bem 
maior no último ano.  

O atual cenário das consequências da 
escassez hídrica coloca em alerta a 
disponibilidade de energia. O sistema 
elétrico atravessou grave crise hídrica 
com riscos ao suprimento em 2021, de-
mandando a geração de todas as fon-
tes disponíveis, além de programas de 
redução voluntária da demanda. 

De acordo com dados do Operador Na-
cional do Sistema Elétrico (ONS), os re-
servatórios das hidrelétricas do Sudes-
te e do Centro-Oeste tiveram pequena 
melhora e, no início de janeiro, opera-
vam com 28,45% de sua capacidade, 
um índice ainda preocupante, com ní-
veis abaixo do ideal, principalmente se 
consideramos que já estamos em pe-
ríodo de chuvas (a capacidade estava 
em 22,7% em setembro de 2021). O ór-
gão divulgou estimativa de que o sub-
sistema atingiria 37% de sua capacida-
de ao final de janeiro; com exceção do 
Sul, todos os subsistemas teriam ele-
vação no primeiro mês do ano.  

O economista e pesquisador da FGV-
-Ceri, Diogo Lisbona, explica que o ce-
nário de dificuldades crescentes para 
atender à demanda e o elevado custo 
das alternativas de suprimento reque-
rem uso otimizado da energia elétrica. 
“Com a perspectiva de tarifas de eletri-
cidade elevadas e fim do desconto ta-
rifário, deve-se racionalizar e otimizar o 
uso da energia elétrica, buscando efi-
ciência energética, contratação de de-
manda e energia adequadas e desloca-
mento do consumo fora dos períodos 
de ponta”, explica.  

Para as concessionárias de sanea-
mento faturadas na baixa tensão – que 
somam 20% do consumo faturado do 

serviço público de água, esgoto e sane-
amento – pode-se migrar para a Tarifa 
Branca, uma tarifa do tipo time-of-use. 
“Essa modalidade, cuja adesão atual-
mente é opcional ao consumidor, é ca-
racterizada por tarifas diferenciadas 
em três postos tarifários: ponta; inter-
mediário; e fora ponta, de acordo com 
as horas de utilização do dia. Os horá-
rios e as tarifas variam entre as distri-
buidoras. A tarifa para os poucos horá-
rios de ponta é em média 100% mais 
elevada do que a tarifa tradicional, en-
quanto a tarifa fora ponta é 20% menor 
em média”, compara.  

Segundo o economista, para o consu-
mo na alta tensão – que responde por 
80% do consumo faturado do serviço 
público de água, esgoto e saneamen-
to – deve-se averiguar a contratação 
adequada da demanda para não pagar 
tarifas de ultrapassagem; além de ten-
tar deslocar o consumo para fora dos 
horários de ponta. “Os consumidores 
com demanda superior a 1,5 MW são 
elegíveis ao consumo livre, podendo 
contratar energia diretamente no mer-
cado livre; consumidores com deman-
da superior a 0,5 MW também são 
elegíveis ao consumo livre especial, 
podendo contratar no mercado livre de 
fontes incentivadas (eólica, solar, bio-
massa e PCH - Pequenas Centrais Hi-
drelétricas). A contratação no mercado 
livre pode reduzir significativamente a 
fatura de energia de eletricidade.” 

A adesão à minigeração distribuída (até 
5 MW) e ao sistema de compensação 
de energia (net-metering) também é 
uma forma de reduzir a fatura de ener-
gia, por meio da instalação de geração 
na própria unidade consumidora (tipi-
camente com painéis fotovoltaicos) ou 
em áreas remotas de titularidade da 
concessionária, desde que estejam na 

mesma área de concessão da distribui-
dora de energia elétrica. “A energia pro-
duzida além do consumo gera créditos 
que podem ser utilizados para abater 
o consumo da distribuidora de energia 
elétrica em até 60 meses. As conces-
sionárias de saneamento também po-
dem explorar geração hidráulica dis-
tribuída a partir de aproveitamento de 
adutoras e reservatórios existentes. As 
tarifas de eletricidade estão em eleva-
ção, mas existe espaço significativo 
para redução de custos com gestão 
adequada e oportuna.” 

Mercado livre 
x Mercado 
regulado 

A curva de preços futuros (curva 
forward Dcide) no ambiente livre 
(ACL) em dezembro de 2021 al-
cançava R$ 200/MWh no hori-
zonte trimestral e R$ 180/MWh 
no longo prazo para fontes con-
vencionais. O resultado está um 
pouco abaixo da estimativa mé-
dia para todo o ano passado, que 
indicava custo médio de energia 
e potência do ambiente regulado 
(ACR médio) em R$ 253/MWh. 

Nos leilões regulados em 2021, 
eólica e solar foram negociados 
em torno de R$ 150/MWh, bio-
massa R$ 185/MWh e PCH R$ 
208/MWh. A média da energia 
comercializada ficou em R$ 165/
MWh.  
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Leilões confirmam 
a “virada” do 
saneamento

O último quadrimestre de 2021 foi in-
tenso, com três leilões regionais de 
grande repercussão e importantes con-
corrências por concessões municipais 
em todo o país. 

Somente os leilões de dezembro mo-
vimentaram R$ 7,6 bilhões em investi-
mentos previstos, segundo estimativa 
da ABCON SINDCON. O leilão dos cha-
mados Blocos B e C da concessão de 
35 anos para serviços de água e esgoto 
da Casal, companhia estadual de sane-
amento de Alagoas, atingiu quase R$ 
1,65 bilhão de outorga para os cofres 
do governo alagoano, sendo que o va-

lor de outorga mínima havia sido fixado 
em R$ 35,6 milhões.  

O investimento total das duas conces-
sões será de R$ 2,9 bilhões e beneficiará 
1,2 milhão de pessoas, cerca de 40% da 
população do estado. No caso do Bloco 
B, são municípios da região do Agreste 
e sertão de Alagoas, onde o fornecimen-
to de água tem grande impacto econô-
mico e social. O Bloco C, por sua vez, é 
formado por cidades da região litorânea 
e Zona da Mata. O certame trouxe no-
vos grupos para a operação de serviços 
de água e esgoto no país, aumentando 
a competitividade do setor. 

Após 20 meses da aprovação do marco 
legal do setor, o saneamento demonstra 
vigor, atrai novos investimentos e promove 
a tão desejada competição, fundamental 
para o país reduzir o déficit histórico no 
abastecimento de água e tratamento de 
esgoto. 

Batendo o martelo: leilões realizados na B3 movimentaram o mês de dezembro

 > POLÍTICAS 
PÚBLICAS



 > ÍNDICE 

 > CAPA

 > EDITORIAL

 > JANELA DOS  
ASSOCIADOS

 > ENTREVISTA

 > POLÍTICAS 
PÚBLICAS

 > ESG

 > TECNOLOGIA

 > ABCON SINDCON

 > ARTIGO

REVISTA CANAL | NÚMERO 20 | MARÇO 2022 19IR PARA A PÁGINA ANTERIOR | RETORNAR AO ÍNDICE | IR PARA A PRÓXIMA PÁGINA

Ainda em dezembro, o leilão do chama-
do Bloco 3 da Cedae, companhia esta-
dual de saneamento do Rio de Janeiro, 
englobou 20 municípios – praticamen-
te o triplo do leilão originalmente rea-
lizado em abril e que acabou sem de-
finição para esse lote –, além da zona 
oeste da capital. A população bene-
ficiada passou de 1,9 milhão para 2,7 
milhões. O investimento previsto para 
a universalização dos serviços, opera-
ção e manutenção dos sistemas é de 
R$ 18,3 bilhões ao longo de 35 anos, 
sendo R$ 4,7 bilhões em obras. 

A proposta vencedora da concorrência 
alcançou R$ 2,2 bilhões de outorga para 
os cofres públicos do estado, o que re-
presenta ágio de 90% sobre o lance ini-
cial (outorga mínima de R$ 1,16 bilhão). 

Em setembro, outro leilão muito aguar-
dado e emblemático foi realizado com 
êxito, envolvendo a concessão plena 
de serviços de água e esgoto na área 
urbana dos 16 municípios do Amapá. 
Foi a primeira disputa do gênero na re-
gião Norte, demonstrando que a atra-
tividade do setor não está restrita ao 
Sul/Sudeste. 

O consórcio vencedor ofereceu o des-
conto máximo sobre a tarifa permitido 
pelo edital (20%) e um valor de outorga 
equivalente a mais de R$ 930 milhões, 
com ágio de 1.760% sobre a oferta mí-
nima. Seis consórcios apresentaram 
propostas para ganharem o direito à 
concessão, que prevê R$ 3 bilhões de 
investimento, dos quais R$ 984 mi-
lhões logo nos primeiros cinco anos de 
concessão, a fim de atingir a universa-
lização no atendimento. A modelagem 
do certame foi do BNDES. 

Com esses três leilões, já são seis con-
corrências regionais de saneamento re-
alizadas após a vigência do novo mar-

co legal do setor. Antes, já haviam sido 
licitadas concessões no Rio de Janeiro 
(Cedae), Mato Grosso do Sul (Sanesul), 
e uma outorga inicial em Alagoas, para 
a região metropolitana de Maceió, além 
de concorrências de âmbito municipal.   

“Esse cenário de concorrência reforça 
a robustez dos operadores privados e 
a maturidade do setor de saneamen-
to. O novo marco legal do saneamento 
está saindo do papel via mercado. As 
empresas estão demonstrando apetite 
e comprovando que, com regulação e 
boas modelagens, não há região que 
não seja atrativa para o investimento 
privado”, afirma o diretor executivo da 
ABCON SINDCON, Percy Soares Neto. 

Leilão do Bloco 3 da CEDAE, vencido pela Grupo Águas do Brasil
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Concessionárias 
privadas: tecnologia  
e gestão para evitar 
desabastecimento

Captação flutuante, perfuração de novos 
poços e campanhas de uso consciente 
da água estão entre as iniciativas 
das empresas para garantir água de 
qualidade nas torneiras

Presentes em quase 400 cidades no país, 
das quais 42% são consideradas peque-
nos municípios, as concessionárias pri-
vadas de saneamento tomam medidas 
preventivas periódicas – e inovadoras – 
para evitar o desabastecimento à popu-
lação durante crises hídricas, que têm 
sido cada vez mais frequentes. 

Em Araçatuba, interior de São Paulo, as 
águas do Rio Tietê dão sinais dos se-
veros efeitos da falta de chuva. Entre 
agosto e setembro do ano passado, a 
concessionária GS Inima Samar (GS Ini-
ma Brasil) registrou um recuo de quase 
1,5 metro no ponto de captação no rio. 

Com isso, o volume útil à época caiu 
de 60% para 40%. Esse manancial é uti-
lizado para abastecer 50% da cidade 
(aproximadamente 100 mil pessoas).  

Para não prejudicar o abastecimento, 
a concessionária colocou em opera-
ção a captação flutuante, por meio de 
uma plataforma móvel interligada com 
mangotes e bomba, que é direcionada 
para dentro do rio cada vez que o nível 
diminuir. Essa plataforma foi utilizada 
com sucesso na grande seca de 2014, 
evitando o racionamento de água para 
a população atendida pelo manancial. 
Agora, com cenário parecido, a empre-

Captação flutuante em Araçatuba: plataforma voltou a ser utilizada 
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sa informou que também está investin-
do em comunicação para a população 
para alertar o uso consciente da água. 
O mesmo também é realizado nas ou-
tras concessionárias do grupo.  

De acordo com o grupo BRK Ambien-
tal, que possui operações em mais de 
100 municípios no país, a situação das 
cidades do interior de São Paulo é real-
mente a que mais preocupa.  No último 
trimestre do ano passado, dos cinco 
municípios com serviços de água ope-
rados pela concessionária em São Pau-
lo, todos se encontravam em estado de 
alerta em relação ao nível de água nos 
reservatórios, porém o abastecimento 
não foi afetado em nenhum momento.  

Desde o início do ano passado, a em-
presa realizou uma série de obras, in-
vestimentos e medidas preventivas, 
todas estabelecidas em Planos de Con-
tingência, nos municípios de Limeira, 
Mairinque, Porto Ferreira, Santa Gertru-
des e Sumaré. Esse plano envolve in-
vestimentos em redução de perdas no 
sistema de distribuição, ampliação da 
reserva de água tratada, melhorias es-
truturais, modernização de processos 
e uma ampla campanha de conscien-
tização do consumo consciente, com 
a iniciativa “Jogando junto pela água”, 
que conta com uma página exclusiva 
na internet (https://jogandojuntope-
laagua.com.br/) e reúne informações 
sobre as condições dos mananciais 
responsáveis pelo abastecimento das 
cidades, além de dados sobre os índi-
ces de chuvas. 

O grupo Águas do Brasil, que conta com 
13 concessionárias, localizadas em 15 
municípios, relata que, apenas na con-
cessionária Águas de Araçoiaba, tam-
bém no interior de São Paulo, foi neces-
sário adotar o abastecimento periódico. 

No município de Petrópolis (RJ), o gru-
po registrou redução de 22% dos níveis 
dos mananciais. Porém, a existência de 
sistemas alternativos (Ponte de Ferro e 
Rio da Cidade) assegurou o abasteci-
mento da população.  

O grupo Aegea, que atende 153 municí-
pios em todo o país, também informou 

que colocou em ação várias medidas 
para evitar desabastecimento. Na con-
cessionária Águas Guariroba, em Cam-
po Grande (MS), foram investidos R$ 
50 milhões para a perfuração de nove 
poços, somente neste ano, a fim de 
ampliar o sistema de abastecimento 
na cidade. As novas fontes de capta-
ção garantem 1,7 milhão de litros/ hora 

de água produzida a mais para a cida-
de, descartando o risco de falta d’água 
nas torneiras.  

A concessionária também realizou tra-
balhos preventivos nos reservatórios. 
Com o auxílio de mergulhadores espe-
cializados, dez reservatórios da Águas 
Guariroba passaram por um cronogra-

Novo reservatório de água, construído pela concessionária em Ariquemes
 > TECNOLOGIA
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ma de limpeza e manutenção. A ação 
é uma das medidas de preparação da 
concessionária para os períodos de al-
tas temperaturas. Com um procedimen-
to inovador, a limpeza foi executada 
com os reservatórios cheios e em plena 
operação, evitando desperdícios, sem 
impacto no sistema de abastecimento 
de água da capital sul-matogrossense. 

Nas cidades atendidas pelo grupo Iguá 
Saneamento, a realização do planeja-
mento estratégico com foco na estia-
gem fez com que a falta de chuvas não 
afetasse o abastecimento para a popu-
lação. Nenhum dos municípios opera-
dos pelas concessões e PPPs do grupo 
(dez em Alagoas, seis em Mato Gros-
so, quatro em São Paulo, um no Para-
ná, dois em Santa Catarina e mais uma 

Sistema alternativo assegura o abastecimento da população em Petrópolis

PPP com a Sabesp, na região metropo-
litana de São Paulo), foram afetados.  

A Iguá cita que foram realizadas melho-
rias de todo o controle operacional dos 
sistemas de produção durante os meses 
mais complexos da estiagem. Foram 
feitos investimentos na gestão da pres-
são das redes, na redução de perdas, 
na ampliação da reservação em locais 
mais estratégicos, no monitoramento 

das captações e dos mananciais, e na 
conscientização da população. 

“Nosso segmento aprendeu bastante 
com a crise de 2014-2015. A onda mais 
recente de investimentos conseguiu 
atenuar o problema. Com as chuvas do 
verão, a tendência é conseguirmos pas-
sar sem racionamento”, avalia o diretor 
executivo da ABCON SINDCON, Percy 
Soares Neto. 
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Conselho Técnico e 
seus GTs promovem 
o debate entre os 
associados

Hoje, as parcerias do Conselho Técnico 
já somam quase duas dezenas de ins-
tituições e associações estratégicas, 
entre elas os ministérios do Desenvolvi-
mento Regional e da Economia, a CNI, a 
ABNT e entidades como o Pacto Global, 
a ABDIB, a ABAR e a Abimaq/Sindesam.  

Um fruto dessas parcerias é o Convênio 
de Cooperação Técnica entre a ABNT e  
ABCON SINDCON. Por meio dele, a AB-
CON SINDCON é a responsável pela 

Coordenação do Comitê Brasileiro de 
Saneamento Básico da ABNT, o CB 
177-Saneamento, que atua na normali-
zação no campo de serviços de abas-
tecimento de água e de esgotamento 
sanitário. 

O Conselho Técnico também conta 
com a atividade de seis grupos inter-
nos de trabalho, que tratam de incor-
porar à agenda de discussões técnicas 
diferentes temas importantes para a 

O Conselho Técnico da ABCON SINDCON 
tem fortalecido suas parcerias com 
instituições estratégicas para promover 
um amplo debate sobre as questões 
tecnológicas. Com isso, os associados 
encontram no âmbito da entidade uma 
série de oportunidades de intercâmbio 
de informações e acesso às novidades do 
mercado. 

atuação das concessionárias.  

Os GTs que já foram instituídos são os 
seguintes: Redes; Produção de Água 
e Tratamento de Esgoto; Perdas; Efici-
ência Energética; Gestão de Clientes 
e Calculadora de Custos, ferramenta 
desenvolvida para simular o orçamen-
to dos itens necessários à execução 
de uma obra de saneamento, seja de 
esgotamento sanitário ou de abaste-
cimento de água, e que está à dispo-

sição dos associados, sendo também 
comercializada entre não-associados.  

Todos os grupos já iniciaram o traba-
lho e no momento realizam o levanta-
mento e a definição de temas técnicos 
prioritários, com diagnósticos que se-
rão a base para construção do plano de 
trabalho de cada GT.  

 > TECNOLOGIA
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O site novo da 
ABCON SINDCON 
já está no ar!

O novo site da ABCON SINDCON  está 
repleto de novidades! 

Agora, a experiência do site está 
mais fluída e agradável. O seu 
design moderno acompanha uma 
nova e inteligente organização de 
informações, que facilita o acesso 
aos nossos principais conteúdos, 
favorecendo as notícias dos nossos 
associados. 

Não deixe de conferir!

Clique aqui para acessar

https://abconsindcon.com.br/
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Sempre na defesa 
do saneamento 

Em constante evolução, ABCON SINDCON 
completa 25 anos e prepara-se mais 
uma vez para atuar em um novo ciclo de 
expansão do setor  

Saneamento e iniciativa privada. Há 
pouco mais de 25 anos, essa asso-
ciação era algo novo no Brasil. As pri-
meiras concessões do gênero haviam 
acabado de entrar em operação. Mas a 
realidade do setor já era marcada pelo 
déficit no atendimento à população e 
pela escassez de investimentos. 

Começava em meio a esse cenário a 
história da ABCON SINDCON, que hoje 
congrega empresas privadas prestado-
ras de serviços de água e esgoto em 
todo o território nacional (18 holdings e 

140 concessionárias). A entidade sur-
giu com o objetivo de reunir os atores 
privados e viabilizar as condições para 
que o segmento fosse protagonista na 
universalização dos serviços de água e 
esgoto no Brasil.  

Ao longo dessas duas décadas e meia, 
esteve envolvida de forma destacada nas 
principais conquistas e avanços do setor, 
culminando com a aprovação, em 2020, 
do novo marco legal do saneamento.
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O futuro

Um dos princípios reconhecidos pelo 
planejamento estratégico é o fato de 
que o saneamento desempenhará um 
papel fundamental na recuperação 
econômica e sanitária do Brasil, o que 
reveste de ainda maior importância o 
trabalho da ABCON SINDCON em prol 
do desenvolvimento do setor. 

Atual presidente do Conselho de Admi-
nistração da ABCON SINDCON, Teresa 
Vernaglia resume a disposição e o mo-
mento que a entidade atravessa, aos 
25 anos de atividade: “Está claro que o 
fortalecimento das diretrizes e do en-
torno regulatório do marco legal do sa-
neamento são as grandes prioridades 
hoje para o setor.”  

O mais recente 
planejamento estratégico 
da ABCON SINDCON 
foi aprovado em 2021 
e já está em execução. 
Amplamente debatido 
entre todas as associadas, 
ele é válido para o próximo 
quinquênio e traz as 
diretrizes para a atuação 
da entidade nesse período. 

Um pouco de história 
Conversamos com ex-presidentes da associação para entender um pouco mais sobre a trajetória da 
entidade até aqui. Confira em vídeo os depoimentos dos dirigentes que já estiveram à frente da ABCON 
SINDCON sobre os 25 anos da entidade: 

Veja a Playlist com todos os depoimentos  
no YouTube da ABCON SINDCON!

Carlos Henrique 
da Cruz Lima 

Marco Botter Fernando  
Mangabeira 

Yves Besse Paulo Roberto  
de Oliveira 

Alexandre LopesSantiago Crespo Giuliano Dragone Roberto Muniz 
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https://www.youtube.com/watch?v=LydVYc-1AeU&list=PLNzCBSsc8Wdum_nW4U2YcUqRxyExm0kge&ab_channel=ABCONSINDCON
https://www.youtube.com/watch?v=LydVYc-1AeU&list=PLNzCBSsc8Wdum_nW4U2YcUqRxyExm0kge&ab_channel=ABCONSINDCON
https://www.youtube.com/watch?v=I2mALhR1lbE
https://www.youtube.com/watch?v=9NZG7e0cks0&ab_channel=ABCONSINDCON
https://www.youtube.com/watch?v=5fvIYlc3KQc
https://www.youtube.com/watch?v=ONmEkjbigqs
https://www.youtube.com/watch?v=_OHXtUp-IvA
https://www.youtube.com/watch?v=EZGQL9Q1yTI
https://www.youtube.com/watch?v=JNR9h19PMFc
https://www.youtube.com/watch?v=l2lu-CK7xdg
https://www.youtube.com/watch?v=iPlDBCRQv5Q
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Linha do tempo 

1996 

Após reuniões informais, representan-
tes de empresas que já investiam ou 
pretendiam investir em concessões de 
saneamento fundaram a ABCON, Asso-
ciação Brasileira das Concessionárias 
Privadas de Serviços Públicos de Água 
e Esgoto. O primeiro presidente eleito 
foi o engenheiro Marco Botter, da em-
presa Telar, que permanece à frente da 
entidade até 2002. 

2001

Cinco anos após a fundação, o cenário 
do saneamento permanecia estagna-
do: 40 milhões de brasileiros (24% da 
população à época) ainda não eram 
atendidos por serviço de água tratada. 
Apenas 10% contavam com tratamen-
to de esgoto. 

2007 

Publicação da Lei 11.445 (Lei do Sa-
neamento, depois alterada pela Lei 
14.026), com intensa participação da 
ABCON SINDCON nos debates. 

2009

A entidade organiza o primeiro ENA, En-
contro Nacional das Águas, em Campo 
Grande (MS), evento bienal que se tor-
na palco de importantes debates se-
toriais e também fórum qualificado de 
intercâmbio de experiências entre as 
concessionárias privadas.

2013

Publicação do Plansab, Plano Nacional 
de Saneamento Básico, que estabele-
ce como meta a universalização dos 
serviços de água e esgoto em 20 anos 
(2033). A ABCON SINDCON se posicio-
na em prol da inserção da parceria pú-
blico-privada como alternativa para a 
universalização. 
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Linha do tempo 

2014

A entidade passa a publicar seu anuário 
estatístico, o Panorama da Participação 
Privada no Saneamento, que traz tam-
bém relatos de concessões bem-sucedi-
das em todo o país.

2015

Primeira edição do Prêmio Sustentabi-
lidade, que escolhe as melhores inicia-
tivas das concessionárias privadas em 
diferentes categorias.

2018

Começa a tramitação da Medida Pro-
visória 844, primeiro dispositivo do Go-
verno Federal propondo mudanças es-
truturais no setor a ser apreciado pelo 
Legislativo. A ABCON SINDCON se mo-
biliza em torno da discussão da maté-
ria, que teria um longo caminho de tra-
mitação até a votação do novo marco 
legal.

2020

Promulgado o novo Marco Legal do 
Saneamento (Lei 14.026/20). Interna-
mente, uma reforma estatutária altera 
a governança e a entidade passa a ser 
denominada ABCON SINDCON.

2021

Eleição do atual Conselho de Administra-
ção; Teresa Vernaglia torna-se a primeira 
mulher a assumir a Presidência da asso-
ciação, em uma gestão que vai até junho 
de 2023 e tem entre suas prioridades:  a 
contribuição para o fortalecimento do 
novo marco legal do setor, a consolidação 
da ANA, Agência Nacional de Águas e Sa-
neamento Básico, na função de elaborar 
as diretrizes gerais de regulação; e a inter-
locução para que novos mecanismos de 
financiamento dedicados ao setor sejam 
adotados no país. A entidade passa a pu-
blicar sua Agenda Legislativa, com análi-
ses dos projetos que afetam o saneamen-
to. O ano marca também a aprovação de 
um novo planejamento estratégico. 
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Saneamento 
e Capacitação

Por Rafael Castilho*

Imagine-se em um carro esportivo de 
luxo. Você pode não ser apaixonado 
por carros, mas faça esse exercício por 
um instante. Você confere seu design 
inovador, testa todos seus opcionais. 
Dá partida no veículo e se encanta com 
o som do motor e todos seus cavalos 
de potência. Sente vontade de botar o 
pé na estrada e fazer um lindo passeio. 
Logo em seguida, você se dá conta 
que o carro está sem pneus. Logo se 
dá conta que, sem os pneus, esse carro 
é apenas uma peça de decoração, não 
lhe serve de nada.

Pense agora no “novo saneamento”. 
Nos novos negócios, na chegada de 
novos atores nesse setor. No desen-
volvimento da infraestrutura, nas obras 
espalhadas por todo país. Nos empre-
gos que podem ser gerados. Imagine 
esse país aumentando a cobertura de 
saneamento. Localidades que hoje vi-
vem sem o mínimo de condições sani-
tárias sendo beneficiadas. Esgoto cole-

tado, as novas estações de tratamento. 
Rios sendo despoluídos. A diminuição 
de perdas e a responsabilidade hídrica 
sendo uma preocupação nacional. 

Pense na melhoria da qualidade de vida 
da população e seus reflexos na saúde. 
Num ambiente regulatório amadureci-
do, garantindo melhor prestação dos 
serviços públicos a cada dia. No be-
nefício que o “novo saneamento” pode 
gerar às cidades brasileiras. Pense em 
bons contratos que garantam a eficiên-
cia e a transparência na prestação dos 
serviços.

Agora pense em tudo isso sem profis-
sionais do saneamento capacitados, 
sejam eles nas empresas públicas e pri-
vadas, nas agências reguladoras, nos 
municípios, nos órgãos de controle. 
Pense que poderemos perder mais uma 
oportunidade histórica para dar o salto 
que o Brasil precisa no saneamento.

Sem capacitação, o “novo saneamen-
to” será um carro esportivo sem pneus.

Sem capacitação, o “novo 
saneamento” será um carro 
esportivo sem pneus

* Rafael Castilho é sociólogo e coorde-
nador administrativo do MBA Sanea-
mento Ambiental (FESPSP). A 4ª turma 
de alunos terá a volta das atividades 
presenciais, com oficinas temáticas, 
workshops e seminários. O módulo in-
ternacional será no campus da Universi-
ty College London.

O MBA Saneamento é uma 
parceria com a ABCON 
SINDCON: associados têm 
um desconto exclusivo 
para a realização do curso. > ARTIGO
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https://mbasaneamento.com/
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