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Nesta edição
Confira um balanço dos avanços e os 
desafios do marco legal do saneamento, 
dois anos após a sua aprovação.
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A agenda regulatória amadureceu, as 
concessões privadas que venceram os 
primeiros leilões já atuam entre suas 
respectivas regiões e comunidades, e 
as demandas encaminhadas pela lei, 
como o processo de regionalização e a 
comprovação da capacidade econômi-
co-financeira das operadoras estão na 
pauta do dia.

Internamente, a ABCON SINDCON tam-
bém amadurece e implementa inicia-
tivas que a aproxima cada vez mais 
de seus stakeholders. Os associados 
à entidade ocupam lugar de destaque 
nesse esforço.

Claros sinais  
de evolução 

É em sintonia com esse amadurecimen-
to que a revista Canal passa a contar a 
partir desta edição com uma Comissão 
Editorial formado por integrantes das 
equipes das concessionárias privadas. 
Como um subgrupo do Comitê de Co-
municação da ABCON SINDCON, a co-
missão é responsável pela elaboração 
da pauta e pelo acompanhamento da 
produção dos textos e matérias, tor-
nando a publicação mais rica e atrativa, 
com assuntos de interesse assegurado 
para os leitores da Canal. 

Boa leitura!

Transcorridos dois anos de aprovação do 
marco legal do saneamento, o cenário 
para investimentos no saneamento é 
muito mais favorável do que podíamos 
observar no final da década passada.
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Percy Soares Neto, Diretor Executivo da ABCON SINDCON
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A Equatorial é a mais nova 
associada da ABCON SINDCON

Com a expectativa de investimento de 
R$ 3 bilhões (segundo estimativa do 
BNDES) para beneficiar mais de 877 
mil pessoas, o consórcio conta com a 
participação da Sam Ambiental e Enge-
nharia. A outorga, já revertida para os 
municípios da área de concessão, foi de 
R$ 930 milhões. O início das operações 
está previsto para julho, após o período 
de operação assistida. O contrato de 
concessão terá duração de 35 anos. 

A universalização dos serviços de forne-
cimento de água no Amapá deve ser al-
cançada em 11 anos. Hoje, pouco mais 
de um terço da população tem acesso 
à água tratada, e apenas 7% dispõem 
de esgotamento sanitário. A perda atu-
al no sistema chega a mais de 70% da 
água produzida. 

A chegada da Concessionária de Sa-
neamento do Amapá (CSA) oficializa a 
primeira operação do grupo na área de 
saneamento. 

O Grupo Equatorial Energia é uma hol-
ding com atuação nos setores de ener-
gia, saneamento, entre outros, como 
telecom. No setor de energia, o Grupo 
Equatorial atende quase 13% do total 
de consumidores brasileiros e respon-
de por 7% do mercado de distribuição 
de energia no país. No Amapá, o grupo 
será responsável pela prestação dos 
serviços de distribuição de energia, 
água e esgoto.

É mais um importante player privado 
que ingressa no setor para enfrentar o 
desafio da universalização! 

A empresa é a líder do Consórcio Marco 
Zero, vencedor do leilão que definiu, 
no ano passado, a concessão plena de 
serviços de água e esgoto na área urbana 
dos 16 municípios do Amapá.
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Cerimônia com o governador Waldez Góes marcou o repasse da 
outorga total de R$ 930 milhões aos municípios amapaenses
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O papel da ANA na 
consolidação do 
novo marco

Diretora-presidente da agência desde 
abril, Verônica Sánchez garante que a 
ANA estará preparada para essa deman-
da. “Estamos cientes do desafio institu-
cional que temos pela frente e vamos 
trabalhar para cumprir a missão de pro-
mover a homogeneidade regulatória, 
que resulte em melhores serviços à po-
pulação”, afirmou ela.

O saneamento não é uma área nova para 
Verônica. Ela veio da Secretaria de Fo-
mento e Parcerias com o Setor Privado 
do Ministério do Desenvolvimento Re-
gional, onde era responsável por imple-

Com o marco legal do saneamento 
completando dois anos em vigor, todas as 
atenções estão voltadas para o trabalho 
que a ANA, Agência Nacional de Águas 
e Saneamento Básico, irá desenvolver 
em seu papel de editar as normas de 
referência nacionais de regulação. 

mentar ações voltadas à atração de in-
vestimentos privados para ampliação da 
infraestrutura por meio de concessões e 
parcerias público-privadas, inclusive na 
área de saneamento. Antes, trabalhou 
na Casa Civil, entre 2016 e 2018 (ano de 
publicação da primeira medida provisó-
ria a propor um novo marco legal para 
o setor), e depois como subchefe de ar-
ticulação e monitoramento. Foi ainda 
secretária especial de assuntos federa-
tivos da Secretaria de Governo da Presi-
dência da República, e secretária espe-
cial adjunta do Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI).
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Diretora-presidente da ANA desde abril, Verônica Sánchez 
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Confira mais a seguir, na entrevista com 
Verônica:

Com que visão você chega para conduzir 
as ações da ANA na regulação do sanea-
mento básico?

Verônica: Acompanho essa área antes 
mesmo da regulamentação do novo 
marco legal, quando a lei ainda estava 
em discussão, na Casa Civil. Participei, 
inclusive, do grupo que posteriormente 
trabalhou no texto sobre as atribuições 
da ANA em seu novo perfil de atuação. 
Isso certamente contribui muito para ter 
uma visão ampla sobre as peculiarida-
des e demandas do saneamento. Fico 
muito feliz em participar desse momen-
to em que o setor alcança protagonismo 
na infraestrutura. Há três anos, o sane-
amento era o último da lista. Hoje, ele 
supera os investimentos de diversos ou-
tros setores.

Quais são os principais desafios da agên-
cia no saneamento?

Verônica: O desafio é gigantesco. A ANA 
precisa fornecer as diretrizes regulató-
rias para o setor, com parâmetros que 
possam auxiliar os órgãos reguladores 
infranacionais em suas atuações locais, 
e termos os contratos de concessões al-
cançando as metas estabelecidas. Isso 
significa estabilidade, previsibilidade, se-
gurança para novos investimentos. É um 
fator indutor para contarmos com me-
lhores serviços prestados à população. 

Quais medidas estão sendo tomadas in-
ternamente?

Verônica: Essa atuação ampliada da 
ANA perpassa por um conjunto de ações. 
Precisamos aparelhar a estrutura interna 
da agência para essas atribuições, que 
são relativamente recentes, e estão em 
fase de amadurecimento. Não podemos 
esquecer que, enquanto incorporamos 

essa nova agenda, a ANA continua com 
suas competências de regulação do uso 
de recursos hídricos no país. Aguarda-
mos autorização para o concurso que 
permitirá ter um reforço na equipe para 
fazer frente a esse desafio com sucesso 
nos próximos anos. Enquanto isso, es-
tamos definindo internamente priorida-
des. Está prevista legalmente ainda uma 
revisão da agenda regulatória, que não 
apenas nos auxilie no sequenciamento 
lógico do trabalho, mas que facilite a in-
corporação dessa agenda pelas agên-
cias infranacionais.  

Existe a preocupação de estreitar o rela-
cionamento com as agências regionais 
de saneamento? Quais medidas estão 
sendo tomadas nesse sentido?

Verônica: Sim, a disseminação das refe-
rências para a regulação adequada de-
pende dessa dinâmica. Não adianta ter 
a melhor norma do mundo, se ela não 
for efetivamente aplicada. É fundamen-
tal ter um relacionamento estreito com 
as agências infranacionais. Nosso papel 
é auxiliá-las na implementação das nor-
mas. Encurtar os caminhos. Portanto, 
além da construção das normas de refe-
rência, a ANA preocupa-se com o proces-
so de capacitação. Estamos construindo 
módulos, já disponíveis, que vão auxi-
liar na absorção desse conhecimento. 
Teremos também um manual, um guia 
prático para incorporação das normas. 
Nossa intenção é, inclusive, divulgar a 
adesão das agências infranacionais às 
normas da ANA, o que servirá como pa-
râmetro para o titular dos serviços que 
vai definir o órgão regulatório a que es-
tará submetida a concessão. E lembran-
do ainda que contamos com um amplo 
e transparente processo de consulta, no 
qual as contribuições das entidades do 
setor são muito valiosas. 

Verônica Sánchez, durante evento de lançamento 
do Panorama 2022 da ABCON SINDCON
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Marco legal coloca 
o saneamento em 
destaque 

Uma conquista de todo o povo brasilei-
ro, o novo marco legal do setor, a Lei 
14.026/20, está completando dois anos 
de aprovação no Congresso e sanção 
presidencial.

A lei já apresenta como resultado um 
novo caminho de investimentos robus-
tos. No horizonte, a universalização dos 
serviços, a redução das desigualdades 
e um país com mais saúde, empregos 
e meio ambiente preservado.

O marco legal endereçou as principais 
mudanças que eram essenciais para 
ampliar a participação do investimento 
privado no setor. Hoje, está claro que 
essa participação será fundamental 
para alcançar os investimentos neces-
sários à universalização.

Dois anos após a aprovação da lei, 
investimentos comprometidos já 
beneficiam 20 milhões de pessoas; com 
os próximos leilões previstos, outras 16,5 
milhões também passarão a contar com 
a expansão dos serviços. 

A lei trouxe um novo alento ao setor, ao 
criar um ambiente de maior segurança 
jurídica, competitividade e sustentabi-
lidade para atrair investimentos priva-
dos – recursos e obras que impactam 
diretamente no bem-estar e melhoria 
da qualidade de vida das pessoas. 

É notória a evolução do setor após a 
publicação da lei. Atualmente, o sanea-
mento ocupa papel de destaque no de-
senvolvimento econômico e social do 
país, e representa uma nova fronteira 
para a infraestrutura.

Mas ainda há desafios a serem supe-
rados para acelerar esses investimen-
tos. Nas próximas páginas, elencamos 
quais são eles e apresentamos os nú-
meros dos leilões já realizados em dois 
anos do novo marco.

Pilares do novo marco
A Lei 14.026/20 traz um caminho estruturado para o setor, ancorado em 
três pilares: 

Regulação adequada: estabelece a ANA, Agência Nacional de Águas e Sa-
neamento Básico, como encarregada de editar as normas de referência na-
cionais de regulação para o setor.

Maior competição: fim da figura do “contrato de programa”, que mantinha 
operações de saneamento sem regras claras de atendimento e expansão dos 
sistemas de água e esgoto; abertura de concorrências, via editais e leilões, 
das concessões cujos contratos encerrem a vigência de seus contratos.  

Ganhos de escala: geração de ganhos de escala aprimorada na operação a 
partir da regionalização (disposição dos municípios em blocos).
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Os avanços
Um dos grandes ganhos com o novo 
marco legal do saneamento é a pre-
visão em lei do atendimento de 99% 
da população para o fornecimento de 
água potável e de 90% para coleta e tra-
tamento de esgoto até 2033. 

A ABCON SINDCON estima que já fo-
ram contratados investimentos da or-
dem de R$ 46,7 bilhões, em benefício 
de 217 municípios e 20 milhões de pes-
soas, com outorga de R$ 29,5 bilhões 
concedidos aos cofres públicos. 

O mapa dos leilões abrange desde o se-
miárido alagoano, passando por todo o 
Amapá, a maior parte do Mato Grosso do 
Sul – regiões com extrema urgência de 
investimentos no saneamento básico – 
e os blocos de municípios formados na 
concessão da companhia estadual flu-
minense, a Cedae. Integram, ainda, re-
giões da cidade do Rio de Janeiro, que, 
assim como todo o estado, aguarda a 
inclusão de milhões de pessoas no ser-
viço de esgotamento sanitário. 

Alagoas
 Bloco A
30/09/2020
R$ 4,6 bilhões em 
investimento e outorga
1,5 milhão de pessoas

Bloco B e C
13/12/2021
R$ 4,5 bilhões em 
investimento e outorga
1,3 milhão de pessoas

Rio de Janeiro
Blocos 1, 2 e 4
30/04/2021
R$ 49,7 bilhões em 
investimento e outorga
11 milhões de pessoas

Bloco 3
29/12/2021
R$ 4,7 bilhões em 
investimento e outorga
2,7 milhões de pessoas

São Paulo
Orlândia
07/02/2022
R$ 145 milhões em 
investimento e outorga
44 mil pessoas

Potim
24/03/2022
R$ 46 milhões em 
investimento e outorga
246 mil pessoas

Goiás 
Ipameri
04/12/2020
R$ 100 milhões em 
investimento e outorga
27 mil pessoas

Buriti Alegre
09/06/2021
R$ 26 milhões em 
investimento e outorga
95 mil pessoas

São Simão
11/02/2022
R$ 49 milhões em 
investimento e outorga
21 mil pessoas

Amapá 
02/09/2021
R$ 3,9 bilhões em 
investimento e outorga
700 mil pessoas

Xique-xique, Bahia
06/12/2021
R$ 700 milhões em 
investimento e outorga
46 mil pessoas

Crato, Ceará
11/02/2022
R$ 200 milhões em 
investimento e outorga
132 mil pessoas

Dois irmãos do Tocantins, Tocantins
03/12/2021
R$ 98 milhões em investimento e outorga
7 mil pessoas

Cariacica e Viana, 
Espírito Santo
20/10/2020
R$ 1,3 bilhões em 
investimento e outorga
400 mil pessoas

Mato Grosso do Sul
23/10/2020
R$ 3,8 bilhões em 
investimento e outorga
1,7 milhão de pessoas

Rosário Oeste, Mato 
Grosso
30/03/2022
R$ 41 milhões em 
investimento e outorga
17 mil pessoas

Leilões realizados 
desde o novo marco 
legal do saneamento
Fontes: Radar PPP, BNDES e PPI

16 
leilões

R$ 76 bi 
em investimento 

 e outorga

217  
municípios

20 
milhões de 

pessoas

De 2020 a abril de 2022:
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Próximos leilões
A estimativa da ABCON SINDCON, 
com base em dados do BNDES e do 
Radar PPP, é que até 2024 tenhamos 
28 novos leilões de saneamento, com 
grandes projetos regionais e certames 
municipais. 

O investimento estimado a ser contra-
tado é de R$ 24 bilhões, com 16,3 mi-
lhões de pessoas beneficiadas. 

UF Leilão Investimento 
estimado (R$) População

Bahia Brumado — Água e esgoto 142,83 milhões 67,20 mil
Ceará Ceará — Esgoto * 7,04 bilhões 4,23 milhões
Espírito Santo Espírito Santo — Reuso 130,00 milhões Não se aplica
Goiás Jaraguá — Água e esgoto 82,89 milhões 50,51 mil
Maranhão Açailândia — Água e esgoto A definir 112,45 mil

Mato Grosso
Brasnorte — Água e esgoto A definir 19,70 mil
Campo Novo do Parecis — Água e esgoto 586,64 milhões 35,36 mil

Minas Gerais
Extrema — Água e esgoto 274,52 milhões 36,23 mil
Nepomuceno — Água e esgoto 71,72 milhões 26,88 mil
Santa Maria de Itabira — Água e esgoto A definir 10,85 mil

Pará Pau D'Arco — Água e esgoto 23,33 milhões 5,48 mil
Paraíba Paraíba — Água e esgoto* 6,00 bilhões 2,29 milhões
Piauí Floriano — Água e esgoto 102,23 milhões 59,94 mil
Rio Grande do Norte São Gonçalo do Amarante — Esgoto** A definir 44,00 mil

Rio Grande do Sul
Erechim — Água e esgoto 362,03 milhões 105,86 mil
Porto Alegre — Água e esgoto* 2,17 bilhões 1,50 milhão
Rio Grande do Sul — Água e esgoto* 4,00 bilhões 2,40 milhões

Rondônia

Rondônia — Saneamento * A definir 1,50 milhão
Cerejeiras — Água e esgoto 47,65 milhões 16,32 mil
Espigão D'Oeste — Água e esgoto 83,00 milhões 32,37 mil
Porto Velho — Água e esgoto 2,30 bilhões 529,54 mil
São Miguel do Guaporé — Água e esgoto 47,25 milhões 23,01 mil
São Francisco do Guaporé — Água e esgoto 49,95 milhões 20,27 mil

Santa Catarina
Palhoça — Água e esgoto 904,68 milhões 171,80 mil
Capivari de Baixo — Água e esgoto A definir 24,87 mil

Tocantins São Domingos do Araguaia — Água e esgoto 29,43 milhões 25,56 mil
Sergipe Sergipe — Água e esgoto* A definir 2,30 milhões
Alagoas Alagoas (Bloco D) — Água e esgoto* A definir 645,00 mil
Total getal 28 24,45 bilhões 16,3 milhões

Próximos leilões previstos 
pelo BNDES

* Previsão BNDES  ** Previsão FEP

7 
leilões

R$ 19 bi 
de investimento 

previsto

261  
municípios

16 
milhões de 

pessoas

Rio Grande do Sul
Água e Esgoto
R$ 4,0 bilhões em 
investimento estimado
2,4 milhões de pessoas

Porto Alegre
Água e Esgoto
R$ 2,2 bilhões em 
investimento estimado
1,5 milhão de pessoas

Ceará
Esgoto
R$ 7,1 bilhões em 
investimento estimado
4,2 milhões de pessoas

Paraíba
Água e Esgoto
R$ 6,0 bilhões em 
investimento estimado
2,3 milhões de pessoas

Alagoas - Bloco D
Água e Esgoto
Investimento estimado 
a definir
645 mil pessoas

Sergipe
Água e Esgoto
Investimento estimado 
a definir
2,3 milhões de pessoas

Rondônia
Água e Esgoto
Investimento estimado 
a definir
1,5 milhão de pessoas
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Os desafios para a consolidação da lei

Posteriormente à aprovação do novo 
marco legal do saneamento, decretos 
foram publicados para fortalecer o ar-
cabouço da lei e dispor sobre as regras 
de dois importantes aspectos, a regio-
nalização (e apoio técnico-financeiro da 
União) e a comprovação da capacidade 
econômico-financeira dos operadores. 
Estes representam, hoje, dois dos maio-
res desafios para a consolidação da lei.

O Decreto 10.588, de 24 de dezembro 
de 2020, dispõe sobre o Apoio Técnico 
e Financeiro da União. Em linhas gerais, 
o decreto estabelece que as cidades 
teriam até o dia 31 de março de 2022 
para aderir aos blocos de municípios 
definidos pelos governos estaduais. 
Após essa data, haveria restrição para 
a alocação de recursos públicos fede-
rais e financiamentos com recursos da 
União, em municípios que não aderirem 
à prestação regionalizada. 

O prazo para a adesão dos municípios 
aos blocos terminou em 31 de março. 
No dia seguinte, o Decreto 10.588/20 
foi alterado, para estabelecer um pe-
ríodo de transição. Por meio do novo 
decreto (11.030/22), os prazos dos 
contratos poderão ser reduzidos ou 
prorrogados, desde que a data de con-
vergência do término dos contratos re-
gulares não seja posterior a três anos 
da assinatura dos respectivos aditivos 
de redução ou prorrogação (não há pra-
zo para assinatura desses aditivos). O 
Decreto 11.030/22 também estabelece 

que convênios de cooperação e consór-
cios públicos podem ser equiparados a 
blocos de referência, enquanto a União 
não aditar o ato instituindo blocos.

Status da 
regionalização
Levantamento feito pela ABCON  
SINDCON por meio de seu Painel de Mo-
nitoramento da Implementação do Novo 
Marco Legal, atualizado em maio deste 
ano, mostrou que 1.545 municípios ainda 
não pertenciam formalmente a um bloco 
regional. Em três Estados (Goiás, Mato 
Grosso e Minas Gerais), a aprovação de 
projeto de lei específico sobre o assunto 
ainda está em trâmite nas assembleias 
legislativas estaduais. Acre, Tocantins e 
Pará ainda não apresentaram seus pro-
jetos de regionalização.

Status da 
comprovação 
econômico-
financeira
Outro decreto de extrema importân-
cia para a consolidação do novo mar-
co legal é o 10.710/21, de maio do ano 
passado, que traz a metodologia de 

comprovação da capacidade econô-
mico-financeira das operadoras. Pelo 
decreto, as empresas tinham até 31 de 
dezembro de 2021 para encaminhar 
essas informações às agências regu-
ladoras responsáveis pela fiscalização 
de seus contratos, que efetuariam a 
avaliação. O prazo para a análise des-
ses dados por parte dos órgãos regula-
dores se encerrou no dia 31 de março. 

A última atualização do Painel de Moni-
toramento da Implementação do Novo 
Marco Legal da ABCON SINDCON indi-
ca que 1.107 municípios brasileiros não 
conseguiram realizar a comprovação 
da capacidade econômico-financeira, 
por meio de suas concessionárias. O 
desafio agora, tanto na comprovação 
da capacidade econômico-financeira 
quanto na regionalização, é fazer valer 
o disposto nos decretos.

Acesse o Painel de 
Monitoramento da 

Implementação do Novo Marco 
Legal da ABCON SINDCON 

para acompanhar o status da 
regionalização, da comprovação 

da capacidade econômico-
financeira e da agenda 

regulatória da ANA!

 PAINEL DE 
MONITORAMENTO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO 
NOVO MARCO LEGAL 
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A chegada de uma nova concessionária 
é um momento decisivo para uma boa 
relação com a comunidade, que vai 
perdurar por décadas e terá impactos 
relevantes em vários aspectos, da 
geração de emprego até a preservação 
ambiental.  

Lado a lado  
com a comunidade

A entrada de uma nova concessão gera 
de fato uma grande expectativa. É um 
período em que todos os olhos da po-
pulação estarão sobre a empresa, e ela 
certamente será cobrada, muitas vezes 
por problemas antigos, que já existiam 
antes de assumir a operação.

Como as concessionárias privadas se 
preparam para esse momento?

Um conceito que ajuda as empresas a 
guiarem suas ações e já está incorpo-
rado pelas concessionárias é a chama-
da licença social para operar. Em linhas 
gerais, essa licença é o entendimento 
de que atividades como os serviços 
públicos de água e esgoto devem exce-
der as expectativas das comunidades 
atendidas, sempre observando as de-
terminações legais e a regulação des-
ses serviços. 

“A licença social faz com que a conces-
sionária enxergue a cidade como um 
todo e não se limite apenas ao que tan-
ge a seus serviços. Afinal, a empresa 
chega para ficar por 30, 40 anos, e não 
ficará apenas fazendo obras e amplian-
do o sistema de água e esgoto. O tra-
balho da concessionária envolve todo 
um relacionamento com o público lo-
cal”, completa o presidente do Instituto 
Aegea, Edison Carlos. 

Ele destaca o trabalho preparatório 
que as concessões do grupo realizam 
antes de iniciar a operação. “Nós che-
gamos à cidade em que iremos atuar 
com um mapeamento prévio que inclui 
análises do aspecto social. Nesse tra-
balho, levantamos itens como a renda 
média da população e as áreas vulne-
ráveis. Isso permite que a concessão 
atue para mostrar que veio para fazer 
a diferença no município, que veio para 
ficar”, explica.

Observar os princípios de transparên-
cia e credibilidade é outro preceito va-
lorizado pelas concessionárias priva-
das nessa relação. “A melhor forma 
de se comunicar é mostrar para a po-
pulação, com dados concretos, as mu-
danças que estão sendo realizadas em 
prol do tratamento de água e esgoto. É 
um compromisso de larga escala com 
a vida, as pessoas, o meio ambiente, 
os parceiros e o desenvolvimento sus-
tentável local”, afirma o diretor-geral da 
Iguá no Rio de Janeiro, Eduardo Dantas.

Ele exemplifica com algumas das ações 
que a Iguá está adotando na concessão 
do Rio de Janeiro. A companhia passou 
a atender 1,2 milhão de pessoas com 
serviços completos de água e esgota-
mento sanitário em dois municípios e 
mais a concessão para distribuição de 
água, coleta e tratamento de esgoto 
nas regiões da Barra e Jacarepaguá. 
"Mantivemos, por exemplo, iniciativas 

socioeducativas de responsabilidade 
social que, nos primeiros 100 dias, já 
resultaram em mais de seis mil pesso-
as impactadas nas comunidades”, rela-
ta o diretor.

O Grupo Águas do Brasil também pos-
sui uma trajetória bem-sucedida com 
a licença social para operar e agora se 
prepara para mais um desafio: atender 
a mais de 2,6 milhões de pessoas com 
a concessão Rio+Saneamento, ainda 
em operação assistida. “A ampliação 
da rede de água e esgoto e a melho-
ria do sistema são fundamentais para 
contribuir com a cidadania e saúde à 
população. Nosso compromisso é le-
var um serviço de qualidade e univer-
salizar o fornecimento. Isso é possível 
com uma equipe forte, qualificada e 
proativa”, destaca o CEO da Rio+Sane-
amento, Leonardo Righetto.

O levantamento de áreas vulneráveis faz parte da 
preparação das operadoras para exercer a licença social 
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“A necessidade de investimentos e 
obras é grande, e os resultados vêm a 
médio e longo prazo, mas essa relação 
com a comunidade é construída des-
de o primeiro momento. O interesse 
da opinião pública nas atividades da 

Rio de Janeiro, uma 
relação que começa a ser 
construída

empresa vai muito além da prestação 
de serviço de qualidade. Hoje, o clien-
te valoriza uma série de fatores, desde 
a forma como a companhia trata seus 
colaboradores até suas políticas de 
sustentabilidade”, completa.

O caso do Rio de Janeiro é emblemá-
tico. Com o leilão de quatro blocos de 
municípios para a concessão de servi-
ços antes operados pela companhia pú-
blica Cedae, o estado possui hoje três 
novas concessões privadas de peso 
em atividade (além de outras conces-
sões que já atuavam anteriormente), e 
existe muita expectativa de que as con-
dições de saneamento darão um salto 
nos próximos anos. 

A concessionária Águas do Rio, por 
exemplo, atende a 27 cidades, inclusive 
em 124 bairros da capital fluminense. 
Conforme adiantado por Edison Carlos, 
um extenso levantamento prévio foi re-
alizado e, a partir do programa Afluen-
tes do grupo Aegea, lideranças comuni-
tárias foram identificadas. A partir daí, 
começou um trabalho de comunicação 
direta com as populações atendidas. 

“O líder recebe as impressões de sua 
comunidade sobre nosso serviço e nos 
aciona de forma muito rápida. É um ca-
nal que estabelecemos desde o início e 
que proporciona tranquilidade aos usu-

ários de que eles serão atendidos. Isso 
já representa um avanço muito signifi-
cativo. O canal aberto é também uma 
oportunidade de reafirmarmos nosso 
compromisso com as comunidades de 
atingir as metas estabelecidas no aten-
dimento à população”, relata Edison.

Leonardo Righetto, da Rio+ Saneamen-
to, também destaca o relacionamento 
com o usuário como um diferencial. 
Concessionária responsável pela ope-
ração do Bloco 3 da Cedae, a empresa 
estará em operação assistida até o final 
de setembro, mas trabalha com a previ-
são de antecipar esse prazo e assumir 
definitivamente a concessão ainda no 
início de agosto. Ela atenderá a 18 mu-
nicípios e 22 bairros da zona oeste da 
cidade do Rio de Janeiro.

“O atendimento é a primeira mudança 
perceptível. O cliente deve sentir que 
ele será tratado de maneira diferencia-
da, com respeito e dignidade”, afirma 
Leonardo. 

No caso da Iguá, a chegada ao Rio de 
Janeiro se dará em três momentos. O 

Obras são o aspecto mais visível de uma relação que é 
construída com o usuário desde o primeiro momento
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primeiro deles começou em agosto de 
2021, quando foi assinado o contrato 
de concessão e teve início a operação 
assistida junto com a Cedae, finalizada 
em fevereiro de 2022. “Esse período foi 
fundamental para que realizássemos 
todo o planejamento inicial, contratás-
semos os colaboradores, pudéssemos 
treinar os nossos colaboradores com 
o apoio do time da Cedae, implantás-
semos nossos sistemas e processos, 
bem como iniciássemos vários diag-
nósticos como o do sistema de água e 
esgoto na área da concessão, os pro-
jetos de investimentos, entre outras 
ações”, assinala o diretor-geral da Iguá 
no Rio de Janeiro, Eduardo Dantas.

Desde fevereiro, a Iguá é responsável 
pela operação plena dos serviços de 
distribuição de água, coleta e tratamen-
to de esgoto na região da Barra da Ti-
juca e Jacarepaguá, e do ciclo comple-
to de saneamento em Miguel Pereira e 
Paty do Alferes. Em uma terceira fase, a 
Iguá começará a receber as licenças de 
obras de seus projetos e poderá iniciar 
investimentos ainda mais robustos.

“Não abrimos mão de ações socioam-
bientais de curto prazo, como a remo-
ção dos resíduos sólidos e o cercamen-
to das margens da lagoa do Camorim, 
além da contratação de colaboradores 
das áreas vulneráveis de nosso períme-
tro de atuação. Também temos aporta-
do bastante tecnologia e um ambien-
te cada vez mais digital. Já estamos 
fazendo a diferença e modificando o 
cenário que encontramos quando as-
sumimos. O saldo desse início de ope-
ração é muito positivo”, avalia Eduardo.

Mencionada por ele, a contratação de 
mão-de-obra local é, de fato, outra ação 
que aproxima concessionárias e as co-
munidades. A Iguá criou um banco de 
currículos comunitários no Rio que al-

cançou 2.800 inscrições. Hoje, cerca de 
10% dos colaboradores próprios da em-
presa é de moradores de comunidades.

No caso da Águas do Rio, foram 6 mil 
contratações no total, das quais dois 
terços foram efetivadas entre o pesso-
al que vive nos locais onde a conces-
sionária se instalou.  

A Rio+Saneamento vai gerar ao menos 
4.700 vagas diretas e indiretas. Até ju-
lho, haverá mais de 600 oportunidades 
para contratação em vários municí-
pios. As vagas serão preenchidas em 
áreas como engenharia, segurança do 
trabalho, enfermagem e comunicação. 
“Vamos focar contratações nas áreas 
mais carentes, em que sabemos que 
existe grande demanda por renda, pri-
meiro emprego e qualificação profis-
sional”, atesta Leonardo.

A própria inclusão de áreas urbanas 
não-regularizadas ao sistema de água 
e esgoto é uma conquista a ser enalte-
cida como parte de uma política públi-
ca, alinhada com ações da prefeitura e 
do governo estadual. A Rio+Saneamen-
to, por exemplo, trabalha com um orça-
mento de R$ 354 milhões a ser destina-
do exclusivamente para essas áreas.

O impacto ao meio ambiente é mais 
um fator que será de grande visibilida-
de no trabalho das concessionárias pri-
vadas no Rio de Janeiro. Já existe uma 
experiência muito bem-sucedida das 
empresas na recuperação da Lagoa de 
Araruama, onde estão instalados os 
consórcios Águas de Juturnaíba e Pro-
lagos. Agora a expectativa é que tam-
bém as baías da Guanabara e de Sepe-
tiba– bem como outros corpos d´água 
espalhados pelo estado – também se 
livrem da poluição causada pela falta 
de tratamento de esgoto.

Um dos desafios das concessões no Rio de Janeiro é promover a inclusão 
de áreas urbanas não-regularizadas ao sistema de água e esgoto 
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O uso de fontes renováveis e um for-
te trabalho de redução de perdas físi-
cas no sistema – comuns à gestão das 
operadoras privadas – serão aliados 
nesse desafio.

Ações preservam 
mananciais e engajam a 
comunidade
Não basta cumprir as metas dos con-
tratos de concessão e prestar bons ser-
viços de saneamento básico para seus 
clientes. No entendimento de empre-
sas como o grupo GS Inima Brasil, as 
concessionárias devem se engajar em 
iniciativas que contribuam para a me-
lhoria das condições de vida de seus 
clientes. Por meio de parceria com o po-
der público e ONGs, as operações têm 
feito diferença nos locais onde atuam. 

Bom exemplo é o projeto Renascentes 
do Passa Quatro, criado para enfrentar 
a degradação do meio ambiente que 
vem causando a diminuição da vazão 
do Córrego Passa Quatro ao longo dos 
anos, colocando em risco o abasteci-
mento dos moradores de Santa Rita do 
Passa Quatro (SP). Em parceria com a 
Prefeitura Municipal, a COMASA pas-
sou a recuperar áreas degradadas onde 
fica um dos principais mananciais da ci-
dade. Alunos das escolas locais foram 
engajados no plantio de árvores e vão 
participar da manutenção das áreas. 

Em Maceió, a Sanama – Saneamento 
da Alta Maceió tem priorizado a reuti-
lização de materiais em detrimento da 
disposição final em aterros sanitários, 
já que apenas 23% das tipologias de re-
síduos não são recicláveis. A conces-
sionária mantém vínculo com coopera-
tivas de coleta de resíduos recicláveis 
para as quais fornece madeira e sobras 
de obras de alvenaria.  Além disso, fir-
mou parceria com a comunidade agro-
ecológica da região, Oasis (CSA Oasis), 
para a doação do resíduo de poda de 
jardinagem da ETE Benedito Bentes. A 
Sanama destinou cerca de duas tonela-
das de plásticos, papéis e metais para 
as cooperativas locais, auxiliando na 
composição da renda de cerca de 30 
famílias na região da Alta Maceió. 

Renascentes do Passa Quatro: plantio de árvores e 
engajamento de estudantes fazem parte do projeto
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A chamada agenda ESG caminha a passos 
largos no Brasil – e o mercado financeiro 
tem uma relação direta com essa evolução. 
Cada vez mais o investidor prefere 
colocar o dinheiro em setores que sejam 
comprovadamente efetivos na gestão 
ambiental – como é o caso do saneamento.

Nos Estados Unidos, um terço dos 
ativos sob gestão de fundos já estão 
atrelados a investimentos socialmen-
te responsáveis. Segundo a Bloomberg 
Intelligence, tais investimentos no mun-
do ultrapassam os US$ 40 trilhões.

A gestão ESG (ou ASG, como também é 
conhecida no Brasil, devido à sigla em in-
glês, que reúne aspectos Ambientais, So-
ciais e de Governança) traz uma aborda-

gem que valoriza práticas sustentáveis, 
o que significa adotar ações e métricas 
ligadas a avanços no campo socioam-
biental. Ela se conecta diretamente com 
o mercado financeiro, ou seja, com quem 
financia os negócios, explica Tatiana As-
sali, diretora de programas da NINT - Na-
tural Intelligence, empresa de consultoria 
e avaliação em ESG. 

ESG e mercado 
financeiro: relação direta 
que traz uma agenda de 
oportunidades 

Tatiana: a agenda ESG é uma oportunidade para setores 
que privilegiam a sustentabilidade, como o saneamento

 > ESG
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“O capital pode ser mais barato, abun-
dante e paciente para quem leva em 
consideração os princípios ESG. Na 
direção contrária, o capital pode ficar 
mais caro e escasso para quem não 
atua dentro da lógica ESG”, afirma ela. 

Em outras palavras, e de forma bem re-
sumida, o mercado financeiro de capi-
tais leva em conta cada vez mais a sus-
tentabilidade.

Dentro dessa visão de valorização do 
desenvolvimento sustentável, o ESG 
passa a ser considerado essencial para 
a perpetuação do negócio. “A agenda 
ESG começa como um enfrentamento 
das questões ligadas à sustentabilida-
de. Ela demanda uma gestão de riscos. 

Acordo de cooperação une 
Ministério e entidades
A ABCON SINDCON é uma das entidades 
que participa do acordo de cooperação 
do programa Estratégia Investimento 
Verde, do Ministério do Desenvolvimen-
to Regional. A iniciativa reúne oito asso-
ciações do setor privado que atuam em 
projetos de saneamento básico, segu-
rança hídrica e mobilidade urbana geri-
dos pelo Ministério. O objetivo é que to-
dos os novos projetos da pasta sigam 
práticas internacionais de gestão am-
biental, social e de governança.

O Acordo de Cooperação Técnica prevê 
o desenvolvimento de instrumentos e 
estudos sobre investimentos sustentá-
veis no âmbito dos projetos de infraes-
trutura para o desenvolvimento regional. 

A ABCON SINDCON terá o importante 
papel de contribuir tecnicamente com 
os trabalhos desenvolvidos e promover 
a articulação e capacitação entre ges-
tores e associados sobre os instrumen-
tos propostos.

“Os princípios ESG estão no DNA da en-
tidade, e essa iniciativa alinhada com o 
Ministério vem ao encontro da disposi-
ção das associadas de elevarem o sa-
neamento a um dos protagonistas do 
investimento sustentável no país”, afir-
ma Percy Soares Neto, diretor executi-
vo da ABCON SINDCON. 

Ao ser estruturada essa gestão, o que 
era risco se torna uma agenda de opor-
tunidades”, assinala Tatiana.

Responsável pela área de fomento da 
NINT, Tatiana trabalha na estruturação 
de projetos para clientes como bancos 
de desenvolvimento, agências multilate-
rais e órgãos governamentais que dese-
jam incentivar o investimento em ESG. 

“O mercado está buscando conheci-
mento para ter melhores projetos, com 
maior capacidade de serem financia-
dos. O investimento ESG no Brasil é 
um desafio que envolve a própria so-
ciedade. O cenário pós-pandêmico nos 
apresenta uma chance de privilegiar o 
investimento sustentável”, finaliza ela.

 > ESG
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Oportunidade 
ganha-ganha
“A forma mais eficiente de resolver 
o problema, inclusive espelhando 
países mais desenvolvidos, pode ser a 
concessão ou parcerias público-privadas”

O saneamento brasileiro está na mira 
dos fundos de investimento, tanto os 
locais quanto os estrangeiros. Nes-
sa conversa da Revista Canal com um 
especialista que acompanha o merca-
do, o professor Rodrigo de Losso, da 
FEA-USP, fica evidente que o mercado 
de capitais terá um papel-chave para a 
universalização dos serviços de água e 
esgoto no país. Sobre as debêntures in-
centivadas, por exemplo, ele comentou: 
“é um bom atrativo para o investidor e, 
do lado do emissor, pode ser uma for-
ma mais barata de se financiar.”

Confira a entrevista a seguir:
Sempre houve um consenso no mercado 
de que o saneamento precisa se capita-
lizar de diferentes formas, diante do ele-
vado volume de investimentos exigidos 
para universalizar os serviços de água e 
esgoto no país. O senhor tem acompa-

nhado esse debate? Quais seriam as al-
ternativas para as empresas do setor no 
país de reunir recursos via mercado de 
capitais? 

Rodrigo: Sim, tenho acompanhado in-
tensamente o debate. A rigor, o Poder 
Público tem enfrentado restrições or-
çamentárias severas, prejudicando a 
expansão e modernização da rede de 
tratamento de água e de esgoto. Talvez 
a forma mais eficiente de resolver o 
problema, inclusive espelhando países 
mais desenvolvidos, é por meio de con-
cessões ou parcerias público-privadas. 
Nessa modalidade, o privado antecipa 
os investimentos e recebe as tarifas daí 
provenientes ao longo dos anos de con-
cessão. Nessa configuração, caberia 
ao setor público administrar o contra-
to e monitorar os resultados, enquanto 
caberia ao privado prover o serviço.

Rodrigo: debêntures são bem-vindas para 
garantir mais investimentos em infraestrutura
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A chamada agenda ESG pode acelerar a 
diversificação na oferta de títulos e me-
canismos de investimentos para o setor 
no Brasil?

Rodrigo: A agenda ESG é, de fato, bas-
tante associada ao setor de saneamen-
to. Não só temos benefícios sociais 
às populações mais vulneráveis e que 
serão beneficiadas com a ampliação 
da capacidade de saneamento, como 
também temos um melhor controle 
ambiental, evitando-se, por exemplo, 
a contaminação de rios e lençóis fre-
áticos com um melhor saneamento. A 
adoção das práticas ESG não só melho-
ra a imagem das empresas como, efe-
tivamente, promove benefícios a todas 
as partes interessadas. Nesse sentido, 
investidores com preocupação social 
estariam interessados em adquirir es-
ses títulos e ampliar sua carteira de in-
vestimentos.
Como funciona o financiamento via de-
bêntures incentivadas? Essa é uma boa 
opção?

Rodrigo: Nesse caso as debêntures 
são emitidas pelas empresas de sane-
amento com um prazo de maturidade. 
Elas são ofertadas no mercado a um 
preço menor que o valor de face, se 
forem pré-fixadas, ou atreladas a um 
referencial, se forem pós-fixadas. Em 
qualquer circunstância as debêntures 
incentivadas seriam isentas de impos-
tos, tornando-se um bom atrativo para 
o investidor. Do lado do emissor, pode 
ser uma forma mais barata de se finan-
ciar. Do lado do investidor, ele teria um 
rendimento certo, embora com baixa li-
quidez. Os riscos de inadimplência não 
são altos, pois a concessão costuma 
ter mais de três lustros de duração, o 
que dá uma boa segurança para a recu-
peração dos investimentos.

Tramita no Congresso o projeto PL 
2646/20, que cria e regulamenta as de-
bêntures de infraestrutura. O senhor acha 
que esse tipo de regulamentação é posi-
tiva?

Rodrigo: Certamente é, pois o país ca-
rece muito ainda de investimentos nes-
sa área. Mesmo quando estiver com-
pleto o ciclo de investimentos green 
field, serão necessários investimentos 
para reposição e modernização da in-
fraestrutura corrente. Portanto, a regu-
lamentação tende a incentivar ainda 
mais essa modalidade de financiamen-
to desses investimentos.
O Brasil compete internacionalmente 
com outros mercados mais atraentes na 
atração desse capital com foco em ESG/
saneamento?

Rodrigo: O Brasil compete com certa 
vantagem pelo seu tamanho e pela sua 
necessidade de investimentos, atrela-
das a seu retorno. Contudo, a insegu-
rança jurídica é um vetor contrário a 
essa vantagem. Desse modo, seria aus-
picioso se a regulamentação e as práti-
cas dos poderes concedentes fossem 
alinhadas com essa oportunidade.
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CCO, certamente o 
coração da operação

Se pudéssemos comparar uma 
concessionária de saneamento ao 
corpo humano, o Centro de Controle 
Operacional seria certamente o coração 
desse organismo. 

É o CCO quem recebe e transmite infor-
mações que alimentam o trabalho da 
concessão, identificando inclusive even-
tuais demandas imprevistas, ajustes e 
intervenções que precisam ser efetu-
adas para garantir, sem interrupções e 
em pleno funcionamento, o sistema de 
abastecimento de água, desde a cap-
tação até o consumo nas torneiras, e a 
operação do esgotamento sanitário.

Tecnologia para tornar ainda mais efi-
ciente os serviços de abastecimento 

de água no município é o que não falta 
entre as concessionárias privadas de 
saneamento. Desde outubro de 2021 
a Águas Canarana, operação do Gru-
po Iguá, vem implantando sistemas de 
automação e telemetria a partir de seu 
CCO. O resultado é o monitoramento 
24 horas de uma série de informações, 
tais como o funcionamento dos equi-
pamentos da estação de tratamento. 
Entre os benefícios estão agilidade, re-
dução de custos e segurança operacio-
nal das equipes.

CCO da BRK Ambiental Limeira, 
no interior de São Paulo
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“Com o CCO podemos acompanhar em 
tempo real os dados gerados nas uni-
dades operacionais, garantindo maior 
agilidade na obtenção de informações, 
criação de histórico de análises dos 
sistemas e mais segurança ambiental. 
Além disso, podemos identificar, ins-
tantaneamente, possíveis falhas, per-
mitindo a nossa rápida atuação e ele-
vando a eficácia do serviço prestado”, 
afirma o diretor operacional da compa-
nhia, Christopher Alves.

Na concessão da Iguá no Rio de Janei-
ro, que conta com pouco mais de 100 
dias de operação, o CCO tem o objetivo 
de mapear as informações operacio-
nais em tempo real. Operando 24 ho-
ras por dia, ele utiliza as informações 
recebidas das elevatórias de água e es-
goto e das unidades operacionais para 
reduzir o tempo de atendimento opera-
cional. As obras de mais um CCO, no 
município de Miguel Pereira, já foram 
concluídas.

Também trabalhando 24 horas por dia 
em três turnos, desde 1998, com dois 
analistas por turno, o CCO da conces-
sionária BRK Ambiental Limeira, no in-
terior de São Paulo, segue o perfil de 
operar, controlar e monitorar as esta-
ções de água e esgoto da cidade. 

Limeira atingiu a universalização dos 
serviços, o que torna o trabalho do 
CCO ainda mais central para a opera-
ção, contribuindo para a garantia de al-
tos padrões de qualidade de água tra-
tada e esgoto tratado e a redução dos 
níveis de perdas de água. Ele tem papel 
importante também na garantia da sa-
tisfação do cliente. O CCO analisa criti-
camente as operações da unidade e do 
sistema como um todo para tomada de 
decisão de forma ágil e eficiente. 

Aspectos 
tecnológicos
O CCO da BRK Ambiental Limeira opera 
por meio de um software SCADA (Su-
pervisory Control and Data Acquisition 
ou Sistema de Supervisão e Aquisição 
de Dados), que recebe as informações 
dos processos das unidades da BRK de 
Limeira. A ferramenta conta com recur-
sos como:

Sinóticos: representação de layout do 
processo de uma determinada unida-
de, na tela do computador;

Histórico operacional: é possível extrair 
relatórios por equipamentos ao longo 
de um determinado tempo, de variáveis 
de processo, por meio da captura de 
dados que chegam ao sistema;

Alarmes: podem ser sonoros e visu-
ais. Quando uma variável está fora do 
padrão aceitável, um alarme é emitido 
para que o CCO tome as providencias 
cabíveis;

Gráficos: representam ao longo do tem-
po as variáveis do processo;

Relatórios: exibem as informações ad-
quiridas no processo em forma de do-
cumentos em excel, por exemplo. 

CCO da Prolagos, outra concessão privada 
que atua no estado do Rio de Janeiro
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IoT e o saneamento: 
cada vez mais em 
tempo real
A chamada Internet das Coisas – ou 
IoT na sigla em inglês, como também 
é conhecida – pode ser entendida 
como uma rede de dispositivos físicos 
conectados, capazes de transmitirem 
dados e de se comunicar entre si. 

Esses dispositivos não se limitam àque-
les mais facilmente associados ao uso 
da internet, como os smartphones, mas 
também podem incluir câmeras de se-
gurança, alarmes de incêndio, sistemas 
de ar-condicionado e outros aparelhos 
dotados de sensores capazes de regis-
trar e transmitir dados. 

Numa casa, a aplicação da IoT poderia 
se estender, por exemplo, a uma gela-
deira, que, graças ao histórico de da-
dos acumulado, seria capaz de “avisar” 
a família de que chegou a hora de fazer 
as compras do mês. O eletrodoméstico 
iria até mais além, pesquisando na in-
ternet onde estão as melhores ofertas 
para abastecer os itens que os donos 
da geladeira precisam comprar.

A tecnologia 5G, último avanço na trans-
missão massiva de dados por meio de 
redes móveis, é um marco para o uso 
da IoT. Mas as redes de comunicação 
da IoT podem também usar o bluetoo-
th, o NFC (que requer a aproximação 
de dois dispositivos e é empregado em 
meios de pagamento, por exemplo), en-
tre outras alternativas de comunicação 
sem fio. 

No saneamento, a IoT está cada vez 
mais presente. Segundo o gerente exe-
cutivo de TI da BRK Ambiental, Vander 
dos Santos Dias, os temas transforma-
ção digital e Internet das Coisas têm 
ganhado cada vez importância nas 
agendas dos executivos da empresa. 
“As principais alavancas para investi-
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mentos em IoT ainda são os benefícios 
operacionais e financeiros que essa 
tecnologia é capaz de trazer aos negó-
cios”, afirma.

Ele assinala que a tecnologia tem pro-
porcionado uma série de benefícios 
para as operações das concessioná-
rias do grupo, tais como a melhoria no 
serviço de distribuição de Água, trans-
parência e controle do serviço, redução 
no número de reclamações de usuários 
e, consequentemente, a melhoria na re-
lação com os clientes.

No grupo Aegea, a utilização de senso-
res para transmissão de dados foi ado-
tada há quase uma década, de acordo 
com o coordenador de inovação da 
companhia, Klaus Paz. “A primeira apli-
cação foi na verificação dos níveis de 
pressão. Com o passar do tempo, fo-
mos incorporando novas possibilida-
des. Avançamos nessa linha de monito-
ramento e também passamos a utilizar 
os sensores para a área de controle, na 
qual é importante tanto receber quan-
do enviar informações”, destaca ele.

Moisés Menezes Salvano, da área de 
engenharia de operações da Aegea, 
ressalta esses dois desafios caracte-
rísticos da IoT: de um lado, os sensores 
e a infraestrutura de armazenamento 
para uma elevada quantidade de infor-
mações; de outro, a transmissão em si 
desses dados. “Todos os dados preci-
sam estar armazenados e disponíveis. 
Isso exige uma infraestrutura que de-
manda esforços constantes de aperfei-
çoamento”, completa ele.

Alguns dos reflexos positivos do uso 
do IoT nas operações de saneamento 
podem ser percebidos na ponta da con-
cessionária. O SAC, serviço de atendi-
mento ao cliente, utiliza os dados por 
exemplo para verificar se o fornecimen-

to está regular, e assim dar uma res-
posta rápida ao usuário sobre a dispo-
nibilidade de água, contribuindo para a 
qualidade na prestação do serviço. 

“Quando cruzamos as informações, é 
possível extrair verificações importan-
tes, como por exemplo locais onde há 
recorrência de pressões elevadas e, 
portanto, mais ordens de serviço por re-
paros de vazamentos”, atesta Moisés. 
“É assim uma ferramenta muito valio-
sa de diagnóstico e direcionamento de 
ações. A cada nova concessão, os da-
dos acumulados passam a fazer parte 
de um histórico que alimenta a melho-
ria das operações do grupo”, completa.

Vander, da BRK, acrescenta que ainda 
há alguns desafios a superar para que 
toda a potência da IoT no saneamento 
seja capitalizada: explorar as tecnolo-
gias disponíveis, contornar a falta de 
serviços de conectividade em áreas 
de baixa densidade populacional e ge-
renciar a pulverização de fornecedores 
e a baixa maturidade na prestação de 
serviços. “A incorporação de nova tec-
nologia com os sistemas legados, a di-
ficuldade para criar plataformas de in-
tegração e de interoperabilidade entre 
diversas tecnologias, players e aplica-
ções também podem ser citadas entre 
esses desafios”, afirma ele.

Na sua opinião, a indústria global de IoT 
está crescendo exponencialmente e em 
efervescência, com inúmeros compe-
tidores propondo diversos modelos de 
negócios e tecnologias. “Essa é uma ca-
racterística de indústrias nascentes. A 
expectativa é que esse processo de es-
truturação amadureça ao longo do tem-
po, a partir do maior volume de soluções 
disponíveis para as empresas”, finaliza.
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Lançado o 
Panorama 2022

Entre os dados compilados pelo 
Panorama 2022, há a radiografia da 
evolução da presença das operadoras 
privadas no atendimento à população em 
serviços de água e esgoto. 

As concessionárias privadas passaram 
a atender 46 milhões de pessoas, o que 
representa, em relação ao ano passa-
do, um avanço de 45%. 

Em evento com a presença de cerca de 
70 convidados, a ABCON SINDCON lan-
çou a 9ª edição do Panorama da Parti-
cipação Privada no Saneamento. Com 
o tema Saneamento se destaca no fu-
turo da infraestrutura, a publicação traz 
números e análises importantes para 
entender o cenário de expansão que o 
setor vive hoje, dois anos após o marco 
legal do setor entrar em vigor.

O lançamento contou ainda com um 
debate sobre o impacto e o futuro da 
Lei 14.026/20. Participaram da mesa: 
o Secretário Nacional de Saneamento 
Substituto, André Galvão; a diretora-pre-
sidente da Agência Nacional de Água 

e Saneamento Básico (ANA), Verônica 
Sánchez; e o superintendente da área 
de parcerias em Infraestrutura Social e 
Serviços Ambientais do BNDES, Pedro 
Bruno de Souza.

"Referência para o setor, o Panorama 
traz o retrato de uma atividade que se 
destaca na infraestrutura, é o maior pro-
grama ambiental do mundo e já propor-
cionou R$ 76 bilhões de investimentos 
comprometidos", disse a presidente do 
Conselho de Administração da ABCON 
SINDCON, Teresa Vernaglia, na abertu-
ra do evento.

A íntegra do Panorama 2022 já está 
disponível no site da entidade.

Confira o evento de lançamento e o 
debate com especialistas no canal da  
ABCON SINDCON no YouTube.
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https://abconsindcon.com.br/panorama
http://www.youtube.com/watch?v=7-4NWIElWb0
http://www.youtube.com/watch?v=7-4NWIElWb0
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Fotos
1. Teresa Vernaglia, presidente do Con-
selho de Administração da ABCON 
SINDCON. 2. Percy Soares Neto, dire-
tor-executivo da ABCON SINDCON. 3. 
Ilana Ferreira, superintendente técnica 
da ABCON SINDCON. 4. Da esquerda 
para a direita: André Galvão, Secretário 
Nacional de Saneamento Substituto; 
Verônica Sánchez, diretora-presidente 
da Agência Nacional de Água e Sanea-
mento Básico (ANA); e Pedro Bruno de 
Souza, superintendente da área de par-
cerias em Infraestrutura Social e Servi-
ços Ambientais do BNDES.
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8º ENA será 
em agosto!
O próximo evento promovido pela 

ABCON SINDCON já tem data 
marcada. 

O 8º Encontro Nacional das Águas 
acontece nos dias 16 e 17 de 

agosto, em São Paulo, com o tema 
Saneamento: a Pauta do Futuro. 

Na programação, destaque para 
questões como ESG, eleições 2022 
e dois anos de implementação do 

novo marco legal.

Acompanhe as novidades do 
8º ENA por aqui!

SANEAMENTO: A PAUTA DO FUTURO

ESG | ELEIÇÃO 2022 | DOIS ANOS DO NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO

16 e 17 de agosto

Realização:

CONHEÇA A PROGRAMAÇÃO E INSCREVA-SE JÁ!

https://abconsindcon.com.br/ena/
https://abconsindcon.com.br/ena/
https://abconsindcon.com.br/ena/
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O lugar onde 
quero estar 
Nascido na Grande São Paulo, Ivo é um 
entre muitos exemplos de evolução 
pessoal e profissional graças à expansão 
do saneamento no país.

Ivo Curvelo começou a trabalhar com sa-
neamento aos 19 anos. Nascido em Ca-
rapicuíba, região metropolitana de São 
Paulo, acabara de se mudar com a famí-
lia de Maceió, Alagoas, onde passou a 
infância, para Ribeirão Preto. Era 2001. 
Ivo foi contratado pela empresa encar-
regada da montagem hidromecânica da 
Estação de Tratamento Ribeirão Preto, 
operada hoje pela GS Inima Ambient.

O ramo não era estranho para Ivo, afi-
nal o pai dele era mecânico na Ambient 
desde 1998. Quando Ivo terminou o 
trabalho em Ribeirão, foi mandado até 
Brasília para montar outra ETE. Não 
gostou de ficar longe da família, pediu 
a conta e voltou. 

Em 2004, foi contratado pela GS Inima 
Ambient como ajudante geral de ope-
ração. Enxergou futuro na carreira e in-
vestiu. “Fui me capacitando e subindo 
até me tornar encarregado de opera-
ção”, conta o profissional que fez curso 
técnico de mecânica e se graduou em 
engenharia de controle e automação. 
Já tinha família formada à época: Ta-
tiana, a esposa, e Ana Clara, a filha, hoje 
com nove anos.

Depois de 15 anos de empresa, recebeu 
proposta para regressar a Maceió como 
coordenador de operação na Sanama – 
Saneamento Alta Maceió, do grupo GS 
Inima Brasil. Era uma oferta irrecusável, 
afinal Tatiana era da capital de Alagoas, 
onde o casal se conhecera na adolescên-
cia, e uma oportunidade para Ivo, filho 
de pais nordestinos, trabalhar na região 
onde cresceu. Hoje ele é coordenador de 
operação da Sanama, responsável pela 
implantação e operação da ETE Benedi-
to Bentes, que vai atender 350 mil mora-
dores da região. “Claro que fiquei com 
receio no início. A responsabilidade é 
maior, mas também é a chance de me 
desenvolver junto com a empresa, que 
está sempre crescendo e valoriza seus 
profissionais.” 

Foi quando entendeu que o saneamen-
to é o lugar em que queria estar. Quan-
do os visitantes da Sanama perguntam 
se um dia vai ter peixe no poluído rio 
Salgadinho, Ivo garante que sim. “Digo 
que é possível e que empresas como a 
Sanama trabalham para isso.”

Em Alagoas, Ivo começou um novo 
ciclo de desenvolvimento pessoal

 > PESSOAS
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Saneamento: um 
setor de grandes 
números e grandes 
oportunidades
Após dois anos da aprovação do Marco 
Legal do Saneamento Básico, o setor 
respira mudança se tornando, finalmente, 
prioridade na agenda de governos e da 
sociedade civil de uma maneira geral. 

Por Teresa Vernaglia*

O Marco trouxe novo ânimo para o mer-
cado ao criar um ambiente com maior 
segurança jurídica e regulatória, ao 
abrir espaço para a competitividade e 
ao promover a sustentabilidade como 
medida para atração de investimen-
tos, afinal, temos na atualidade o maior 
programa ambiental em execução no 
mundo, conforme vem sendo salienta-

do pelo Ministério do Desenvolvimento 
Regional, por meio da Secretaria Nacio-
nal do Saneamento.  

É importante ressaltar que estamos 
diante da não trivial missão de emi-
tir dezenas de normas de referência e 
orientar as diversas agências regula-
doras para uma assertiva regulação do 
setor por parte da Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA). 

Teresa Vernaglia, presidente do conselho de administração da ABCON SINDCON, no 
evento de lançamento do Panorama da Participação Privada no Saneamento 2022
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Teresa Vernaglia recebeu o prêmio Executiva 
de Valor 2022, na categoria Infraestrutura

Fechando essa trinca de ouro, não po-
demos deixar de mencionar o funda-
mental papel do BNDES na sua missão 
de continuar estruturando bons proje-
tos à luz das necessidades e das parti-
cularidades de cada região no país. 

Em dois anos, desde a aprovação da 
Lei 14.026/2020, mais de 200 municí-
pios tiveram seus serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitá-
rio concedidos à iniciativa privada, por 
meio dos 16 leilões realizados até o pri-
meiro trimestre de 2022. 

Tivemos novas empresas ingressando 
no mercado, leilões com um volume de 
R$ 76 bilhões de investimentos empe-
nhados, que já impactam 20 milhões 
de pessoas, gerando desde então, cer-
ca de 10.000 empregos diretos. 

Para os próximos dois anos, como trazi-
do em levamento apresentado pelo Pa-
norama da Iniciativa Privada no Sanea-
mento de 2022, produzido pela ABCON 
SINDCON, há a expectativa da realização 
de 28 novos leilões, o que faz do sane-
amento a bola da vez da infraestrutura.

Mas isso é só o começo. Não podemos 
nos esquecer de que temos pela frente 
o desafio de investir 700 bilhões de re-
ais para universalizar o serviço de sane-
amento em nosso país. E esse volume 
certamente não virá de uma única fon-
te e dependerá de um esforço coletivo, 
tanto do poder público como dos agen-

tes privados. Além de investimentos via 
capital próprio das empresas, será pre-
ciso um conjunto de recursos públicos 
onerosos tradicionais, como o caso do 
BNDES e MDR. A exemplo temos as de-
bêntures incentivadas, recursos destina-
dos ao setor via FI-FGTS, além de ban-
cos multilaterais como o caso do Banco 
Mundial, BID, sem contar no acesso a 
mercado de capitais, entre outros. 

Como podemos notar, o saneamento, 
definitivamente, tornou-se um setor de 
grandes números e com avanços visí-
veis, mas é preciso lembrar que existem 
pessoas por trás desses números. São 
milhares de pessoas que depois de anos 
sem água tratada e encanada, sem es-
gotamento sanitário adequado, passa-
ram a ter acesso aos serviços tão bási-
cos, por muito tempo renegados, além 
de melhoria na qualidade da saúde, de 
vida e de dignidade. Sem falar na movi-
mentação da cadeia produtiva, dos cer-
ca de 6,2 milhões de empregos diretos, 
que podem ser gerados até 2033, prazo 
para universalização dos serviços. 

O momento agora é de somar esforços 
para garantir que os projetos e leilões 
continuem, em volume e constância 
adequados, para que sigamos esta tra-
jetória de investimentos e geração de 
empregos iniciada há dois anos com a 
aprovação deste que foi um dos gran-
des marcos regulatórios do país, desde 
a privatização do setor de telecomuni-
cações nos anos 90.
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* Teresa Vernaglia atuou por mais de 25 anos em posições de liderança em 
empresas multinacionais na área de infraestrutura de telecomunicações e 
energia. Em maio de 2017, tornou-se CEO da BRK Ambiental, uma das maiores 
empresas privadas do setor de saneamento no Brasil. Também é presidente 
do conselho de administração da ABCON SINDCON desde julho de 2021.
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