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1. Saneamento Básico como Política Pública no Brasil
No início do Século XX, o saneamento básico no Brasil estava vinculado
à saúde pública, associado à ideia de prevenção e controle de doenças
sanitárias, deslocando-se gradativamente dessa área, a partir de 1930, com o
surgimento da comercialização dos serviços de saneamento e dos primeiros
mecanismos de financiamento para o abastecimento de água.
A partir do crescimento urbano, aumentaram os conflitos pela exploração
dos serviços públicos e recursos hídricos e, em 1934, no então governo Vargas,
foi decretado o Código das Águas5, centralizando na União a competência sobre
os recursos hídricos. Em 1942, foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública
(SESP) e transformado, em 19606, em Fundação vinculada ao Ministério da
Saúde, chamada de Fundação Serviço de Saúde Pública (FUSESP), que, com
a fusão com outras instituições, resultou, em 1991, na atual Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), instituição que abriga até os dias atuais esforços
direcionados ao saneamento visando à saúde pública.
A

primeira

política

pública

para

o

saneamento

estruturada

independentemente da saúde ocorreu em 1964, área elencada como prioritária
pelo governo militar em razão da relevância para o desenvolvimento
socioeconômico e da saúde. Com a criação, no mesmo ano, do Banco Nacional
de Habitação (BNH)7, e, em especial em 1966, com a criação do Fundo de
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Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)8 administrado pelo BNH, recursos para
o desenvolvimento urbano foram centralizados em uma agência federal e
distribuídos para agências locais encarregadas da implementação das áreas de
habitação e saneamento. Com status de política pública, o saneamento passou
a

se

desenvolver

de

forma

dissociada

da

saúde

(MENICUCCI

e

D’ALBUQUERQUE, 2018).
Ainda na vigência do regime militar, em 1971, foi criado o Plano Nacional
de Saneamento (PLANASA), visando à consecução de melhorias nos sistemas
de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, cujas ações eram
financiadas pelo BNH, com a promoção de concessão dos serviços de
saneamento às Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESB), por
meio das quais se possibilitava a lógica de subsídios cruzados. Os recursos de
financiamento, então canalizados nas CESBs, resultaram na estadualização da
prestação dos serviços de saneamento para a maioria dos municípios.
Municípios autônomos, polarizados a partir de 1984 na Associação Nacional dos
Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE), passaram a reivindicar
acesso a recursos do FGTS.
Apesar de assegurar princípios que se perpetuam até hoje, como
universalização, planejamento, eficiência e eficácia e redução de custo por meio
de ganho de escala, o PLANASA não logrou o êxito pretendido, trazendo
resultados apenas para algumas capitais e grandes cidades do país,
principalmente para as estruturas de abastecimento de água, deixando
deficitárias de investimentos federais as demais estruturas para tratamento de
esgotos, limpeza pública, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais.
Em 1981, foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA),
pela Lei nº 6.938/1981, que criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA). Sua origem derivou da necessidade de se instituir o uso racional
dos recursos naturais, previstos no Código das Águas e no Código Florestal 9,
ambos de 1934, e de movimentos internacionais, ocorridos na década de 1970,
como a publicação do estudo Limites do Crescimento (MEADOWS, 1972),
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organizado pelo Clube de Roma em parceria com o Massachusetts Institute of
Technology (MIT), e a realização da Conferência de Estocolmo de 1972 Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, ambos já
enfatizando a preocupação com o esgotamento dos recursos naturais e a
poluição do solo e da água.
A PNMA estabeleceu princípios, diretrizes, instrumentos e atribuições
para os diversos entes da Federação atuantes na política ambiental nacional, e
previu o planejamento como um dos princípios direcionadores para a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, com fulcro no
desenvolvimento socioeconômico. O documento foi considerado inovador, não
somente por tratar de um tema ainda pouco discutido, mas por seu caráter
descentralizador, em uma época de regime político fechado em que o
ambientalismo moderno ainda dava passos iniciais no país (GANEM, 2013).
Na década de 80, as CESBs evidenciaram graves problemas financeiros
tanto em razão da crise econômica quanto em razão da lógica financeira dos
empréstimos do BNH, o que motivou a defesa da autonomia municipal para a
prestação dos serviços e adequação dos empréstimos, com a inclusão de
financiamentos para drenagem e limpeza urbana. Em 1985, foi instituído o
Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, para assumir a
responsabilidade pela política de saneamento e, em 1986, o BNH foi extinto,
passando a responsabilidade pela gestão do FGTS e financiamento dos
programas de desenvolvimento urbano para a Caixa Econômica Federal. Mas
deu-se, então, uma pulverização institucional que resultou em um vazio político
e, consequentemente, em ausência de articulação organizacional, financeira e
de regulação, ficando as políticas públicas de saneamento, entre outras, fora da
agenda governamental (MENICUCCI e D’ALBUQUERQUE, 2018).
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma série de
inovações foi projetada pelo processo de democratização e participação social,
ampliando as competências municipais no enfrentamento das questões urbanas.
No entanto, a competência na promoção do saneamento básico, distribuída
comumente entre União, Estados e Municípios, deixou uma lacuna na
hierarquização dessas responsabilidades.
3

Sem uma regulamentação para o setor de saneamento, na década de
90 vivenciou-se uma disputa entre o aumento da participação privada no setor,
alternativas incentivadas pelos Bancos Mundial e Interamericano, e a defesa da
prestação pública dos serviços de saneamento das companhias estaduais e dos
serviços municipais. Em 1998, os financiamentos com recursos do FGTS para
órgãos públicos foram concentrados principalmente na região Sudeste em razão
da maior capacidade de endividamento daquela região, conduzindo a uma
distribuição desigual de recursos. A década de 90 foi, portanto, marcada pela
crise no setor de saneamento (MENICUCCI e D’ALBUQUERQUE, 2018).
A criação do Ministério das Cidades, em 2003, representou um
importante desenvolvimento com

estímulo ao planejamento e gestão

democrática das cidades, definindo a responsabilidade do órgão pela formulação
de políticas públicas. Em grande articulação institucional, política e social, o
processo culminou na promulgação da Lei nº 11.445/2007, instituindo a Política
Nacional de Saneamento Básico – (PNSB), trazendo perspectivas de avanços a
um setor estagnado por mais de uma década, carente de políticas públicas,
planejamento e investimentos.
2. A Lei nº 11.445/2007 – Política Nacional de Saneamento Básico
Considerada por muitos como o marco inicial do saneamento básico, a
Lei nº 11.445/2007, de fato, agregou um elevado potencial de melhorias ao
estabelecer diretrizes nacionais que conferiam maior estímulo e segurança
jurídica à participação do capital privado por meio de regras definidas para a
contratação da prestação dos serviços por entidade não integrante da
administração do titular e para a garantia da sustentabilidade econômicofinanceira, assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela
cobrança dos serviços.
Além disso, ampliou o campo de atuação desse segmento ao conceituálo como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e drenagem e manejo das águas
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pluviais urbanas. Até então, o manejo dos RSU e a drenagem urbana não
figuravam como questões prioritárias em debates sobre saneamento básico.
A PNSB delineou, assim, o exercício da titularidade atribuindo ao titular
dos serviços a responsabilidade pela formulação da respectiva política pública
de saneamento básico e pela elaboração dos planos de saneamento básico,
facultando, porém, a possibilidade de prestação direta ou de delegação da
organização, regulação, fiscalização e prestação desses serviços, nos termos do
art. 241 da CF/198810 e da Lei nº 11.107/200511, desde que definido o ente
responsável pela sua regulação e fiscalização e os mecanismos de controle
social, entre outras determinações.
A obrigatoriedade da regulação, prevista no Capítulo V, art. 21, incisos I
e II da Lei nº 11.445/2007, estabeleceu que o exercício da função de regulação
deveria atender os princípios da independência decisória, incluindo a autonomia
administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora, bem como os
princípios da transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.
Entre as atribuições das agências de regulação, passou a constar a
responsabilidade pela definição tarifária quando do reajuste ou revisão
contratual. A lei ainda definiu como condição de validade dos contratos a
existência de regulação, alterando a forma como até então eram regulados os
serviços de saneamento, que se dava pelas próprias prestadoras, as CESBs e
as SAEs ou SAMAEs12, pondo fim à cultura da autorregulação.
Deu-se,

assim, maior objetividade e clareza ao princípio da

sustentabilidade econômico-financeira como meio de assegurar o equilíbrio dos
contratos e a modicidade tarifária, inclusive mediante mecanismos de indução à
eficiência e eficácia dos serviços, cujos ganhos de produtividade poderiam ser
apropriados pela sociedade.

10
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Para garantir a nova modelagem, a Lei nº 11.445/2007 estabeleceu as
articulações necessárias com as demais políticas de desenvolvimento urbano e
regional, habitação, combate à pobreza, proteção ambiental e promoção à
saúde, assim como as formas e condições para assegurar a universalização,
integralidade, eficiência, sustentabilidade financeira e o controle social dos
serviços disponibilizados à coletividade.
Contudo, mesmo delimitando as regras para a prestação regionalizada
de serviços públicos de saneamento básico, a PNSB não logrou sucesso na
solução dos conflitos entre estados e municípios que disputavam a titularidade
desse segmento, desde o declínio do PLANASA, conflitos esses agravados pela
indefinição da autonomia das áreas designadas como regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões (CF/88, art. 25, § 3º).
Ao tema planejamento, a Lei nº 11.445/2007 dedicou um capítulo
especial (Capítulo IV), estabelecendo a obrigatoriedade de elaboração do plano
de saneamento nos três níveis federativos, com caráter genérico ou específico
para cada serviço - abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos
sólidos e drenagem urbana. A Lei também definiu o planejamento como condição
de validade dos contratos que tivessem por objeto a prestação de serviços
públicos de saneamento básico (art. 11), priorizando a centralização da política
nos níveis municipais e regionais, orientadas pelas diretrizes nacionais. Essa
obrigatoriedade impôs aos municípios a reorganização municipal para a
prestação do saneamento no em nível local, orientada às metas nacionais, o que
até então não se constituía uma preocupação em razão da delegação dos
serviços às CESBs.
a.

Plano Nacional de Saneamento Básico
No art. 52, a Lei nº 11.445/2007 dispôs sobre a obrigatoriedade de a

União elaborar o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), de modo
a abranger as quatro atividades componentes e demais ações de interesse para
a melhoria da salubridade ambiental, e a abarcar, entre outras determinações,
objetivos e metas nacionais e regionalizadas para universalização dos serviços
de saneamento básico, proposições de programas, projetos e ações necessárias
para atingi-las, e identificação das respectivas fontes de financiamento.
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A elaboração do plano nacional iniciou-se, em 2008, com a celebração
do “Pacto pelo Saneamento Básico: Mais Saúde, Qualidade de Vida e
Cidadania”, formado por um grupo de trabalho interministerial (GTI), designado
pelo Ministro das Cidades, com participação de múltiplos agentes que atuavam
no setor de saneamento básico. Desse esforço, nasceu o PLANSAB, como eixo
central e instrumento de implementação da PNSB, estabelecendo objetivos e
metas para a universalização e definindo programas, ações e estratégias de
investimento.
O processo de elaboração do PLANSAB passou por levantamentos e
consultas públicas, além de contar com a participação de universidades federais,
combinando o enfoque técnico com o processo amplamente participativo.
Apoiou-se em uma visão estratégica de futuro, projetada para diferentes
cenários considerados em razão das incertezas incidentes e respaldada no
diagnóstico da situação atual e pregressa. Seu horizonte de atuação foi
estabelecido em 20 anos (2014 a 2033), com revisões periódicas previstas a
cada 4 anos.
O plano, no entanto, se desenvolveu de forma muito lenta e não
promoveu as repercussões que se esperavam nos demais entes federados.
Menicucci e D’Albuquerque (2018) referem-se ao fato de a PNSB se constituir
em uma política federal, e não em uma política nacional, do que resulta a falta
de uma responsabilização objetiva e de forma articulada ou cooperada entre os
entes federados, com a definição clara das obrigações de cada um e do papel
do governo federal, além das obrigações relativas ao financiamento. As autoras
relacionam esses problemas ao fato de o direito ao saneamento básico não ter
status constitucional, como outras políticas sociais de saúde e educação, por
exemplo, e que esse aspecto limita o papel normatizador e coordenador da
União. Em decorrência, ao contrário do que ocorre com o Sistema Único de
Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Brasil não
alcança o desenvolvimento de um sistema nacional de saneamento básico.
De qualquer sorte, uma importante mobilização de esforços se seguiu
ao PLANSAB visando a sua consolidação como política de Estado dentro dos
princípios da universalização, intersetorialidade, universalidade, integralidade e
7

equidade. Mas o desenvolvimento do PLANSAB esbarrou em barreiras
institucionais de difícil superação, em particular, na disputa política sobre o
entendimento de ser o saneamento um bem de mercado ou um direito
fundamental (MENICUCCI e D’ALBUQUERQUE, 2018).
b.

Avanços nas estruturas municipais de
promovidos pela PNSB nas últimas décadas

saneamento

básico

A instituição dos Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB
promoveu uma aproximação da sociedade com a questão sanitária e a
conscientização sobre o seu vínculo com a saúde e com a qualidade de vida da
população, elevando a questão em nível prioritário. Aumentou-se, assim, o apelo
e a pressão pública pela universalização do saneamento, e, portanto, a atenção
política com a causa.
No entanto, a grande maioria dos municípios brasileiros nunca teve um
quadro técnico voltado para o saneamento, em especial em razão do
atrelamento ao sistema de autarquias estaduais a quem coube prestar os
serviços de saneamento. Nessa circunstância, os PMSB cumpriram, em muitos
casos, um fim protocolar, sendo desenvolvidos por empresas “especializadas em
planos municipais”, muitas vezes com a reprodução de um padrão, por vezes
sinalizando projetos dissociados da capacidade de investimentos, e sem um
amadurecimento apropriado que se alcançaria a partir de uma construção
coletiva, com ampla participação da sociedade local e aderência à realidade.
Como consequência, os PMSB cumpriram apenas o objetivo de permitir acesso
a verbas públicas, sendo, mais das vezes, literalmente engavetados.
Mesmo assim, os PMSB se desenvolveram visando ao acesso a
recursos federais, disponibilizados por meio do Programa Saneamento para
Todos; do FGTS, vinculado à CEF; do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), vinculado ao Ministério das Cidades; e da FUNASA, entre outros. No
entanto, a liberação dos recursos foi condicionada a: i) a aprovação de projetos
exequíveis, técnica e economicamente; e ii) a participação dos municípios por
meio de contrapartidas, com o pagamento de todos os reajustes de preços; do
reequilíbrio financeiro; do retorno dos investimentos, no caso de etapa
inacabada; e das necessárias desapropriações para implantação das obras.
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Esses requisitos concentraram os finitos recursos nos municípios mais
estruturados. Assim, como demonstra a Figura 1, os investimentos nas
estruturas de água e esgoto nas últimas décadas alcançaram o crescimento
vegetativo

da

população,

sem

alterar

significativamente

a

realidade,

especialmente em municípios de menor porte.
Do histórico de mais de cinquenta anos revisitado, os avanços ainda são
deficitários frente ao crescimento urbano brasileiro que pontua ainda, nas 100
maiores cidades, 5,5 milhões de brasileiros sem água tratada e quase 22 milhões
sem coleta de esgoto sanitário, segundo novo Ranking do Saneamento 13. Sendo
base para o desenvolvimento sustentável, o Saneamento Básico no Brasil ainda
padece da ausência de ações planejadas e articuladas entre os entes
federativos, nas três esferas.

Figura 1 – Estrutura de saneamento básico brasileira em relação ao número de
domicílios (RAMOS E MARTINS, 2021).

c.

Novo Marco Legal de Saneamento Básico

13

MARÇO, 2021 - Em celebração ao Dia Mundial da Água (22 de março), o Instituto Trata Brasil, em
parceria com a GO Associados, publica seu novo Ranking do Saneamento. Baseado nas 100 maiores
cidades do Brasil e com dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) de 2019, a
publicação anual avalia os indicadores de acesso à água potável, coleta e tratamento dos esgotos nos cem
maiores municípios do país.
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A primeira revisão do PLANSAB foi iniciada em 2018, preservando a
lógica do planejamento com foco na visão estratégica de futuro. A partir da
análise situacional do déficit em saneamento básico e de outros dados obtidos
desde a implantação inicial, foram estabelecidas metas para 2023 e 2033
(horizonte final) e sugeridas estratégias para orientar a atuação dos agentes do
setor. Essa versão revisada ainda está em fase final de avaliação pelos
Conselhos Nacionais da Saúde, do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 14.
Em julho de 2018 foi editada a Medida Provisória – MP nº 844, vigente até
novembro de 2018. O texto da MP alterava, em seus artigos 8-B e 10-A, os
princípios da Gestão Associada prevista na Lei nº 11.107/2005, definida como
associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou
consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal. O texto
da MP nº 884/2018, nos seus artigos 3, 24 e 31, obrigava os titulares a fazerem
chamamento público para a contratação da prestação dos serviços de
saneamento, eliminando a contratação direta sem licitação nos moldes que até
então viabilizavam os contratos de programa entre os entes federados. Reações
importantes foram manifestadas contra a proibição de contratação direta das
CESBs, que, a despeito das críticas relacionadas à falta de regulação e
transparência e, em especial, à baixa cobertura dos serviços de esgotamento
sanitário, estabeleciam a possibilidade de aplicação de recursos de forma
regionalizada através de subsídio cruzado entre municípios superavitários e
deficitários.
Com a perda da vigência da MP nº 844 de 2018, em julho de 2020, foi
publicada a Lei nº 14.026/2020, que, pela abrangência das alterações
promovidas, instituiu-se como “Novo Marco Legal do Saneamento Básico”
(NMLSB). Promovendo substanciais mudanças na Lei nº 11.445/2007, e em
outras leis interligadas ao tema, a Lei nº 14.026/2020 foca seu objetivo na meta
de universalização do saneamento até 2033 proposta pelo PLANSAB, e introduz,
visando a esse objetivo, critérios como ganhos de eficiência e sustentabilidade
financeira, com vista ao desenvolvimento de forma sustentável, cujas

14

Conforme última atualização, em 06/06/2021, disponibilizada em: https://www.gov.br/mdr/ptbr/assuntos/saneamento/plansab
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estratégias, instrumentos e ações sedimentam-se em planos municipais,
regionais ou nacionais convergentes. 15
O NMLSB consolida a proibição de contratação direta dos serviços de
saneamento com a revogação do art. 16 da Lei nº 11.445/2007, que previa, em
alinhamento ao art. 241 da Constituição Federal de 1988, a gestão associada
entre entes federados para a prestação de serviços públicos. A Lei nº
14.026/2020 veda a prestação por contrato de programa, e obriga, em seu art.
10, que a contratualização seja precedida de licitação. A nova regra afeta a
prestação regionalizada como até então formatada pelas CESBs, e impõe um
desafio em relação à sustentabilidade visando à universalização do saneamento
até 2033.
A Lei nº 14.026/2020 introduz outra importante ferramenta para o
controle da prestação dos serviços ao atribuir à Agência Nacional de Águas e
Saneamento (ANA), além de nova denominação, também a instituição de
normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de
saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e
fiscalizadoras. Estabelece-se, assim, uma orientação a ser observada por todas
as demais agências visando a uniformidade regulatória, o que contribui para
estabilidade normativa no setor.
Com estímulo ao aumento da participação privada no setor, a Lei nº
14.026/2020 busca promover grandes transformações e adequação da
prestação, titularidade e regulação dos serviços de saneamento, e estabelece
uma aproximação entre as Políticas Públicas de Saneamento Básico e de
Recursos Hídricos. Em todos as esferas federativas há uma reconfiguração da
questão saneamento, em um novo enfrentamento que chama e promove a
participação privada, redefinindo questões pertinentes a titularidade, regulação
e financiamento, e promovendo um ambiente institucional mais seguro, visando
a fomentar uma implementação mais célere do acesso universal ao saneamento
básico.

15

Decretos e portarias publicados, no período abordado, bem como legislação estadual e municipal não
são citados, nesse capítulo, em razão da extensão que demandariam, elegendo-se apenas os diplomas
legais de abrangência nacional.
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3. Desafios impostos pelo Novo Marco Legal de SB
Do histórico destacado, se evidencia um emaranhado de atribuições que
foram se sobrepondo ao longo do tempo, como a titularidade na prestação dos
serviços, inicialmente atribuída aos municípios, mas que na prática foi exercida
pelos Estados em razão da criação do PLANASA e das CESBs, conduzindo a
que os municípios deixassem de exercer seu papel de controle e fiscalização, o
que deu causa à autorregulação das companhias estaduais, à ineficiência da
prestação e à dependência técnica dos municípios em relação às CESBs. Ainda
que este modelo tenha contribuído para importantes avanços nos sistemas de
abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgotos sanitários não
apresentou um crescimento minimamente satisfatório.
Esse quadro de carência nas estruturas de saneamento básico conduziu
ao estabelecimento de metas ousadas para a universalização, expectativa que
se assenta na promoção do ingresso de capital privado, solução vislumbrada
para os necessários investimentos, dada a escassez de recursos públicos. A
sustentabilidade financeira da prestação dos serviços de saneamento, com foco
no equilíbrio econômico dos contratos advindos da iniciativa privada, representa
o maior desafio a ser encarado pelos municípios deficitários. A despeito de a
nova Lei orientar e fomentar diferentes alternativas de prestação regionalizada,
visando a essa superação, o subsídio voluntário de municípios superavitários
para com os deficitários ainda é questão não superada.
Em que pesem as novas ferramentas para gestão do saneamento, o fato
é que o legislador promoveu alterações profundas no modelo prescrito no
PLANASA, resultando que a viabilidade de muitas empresas estatais resta
questionada frente aos novos requisitos, tanto em razão da imposição de
participação em processo licitatório, como nas comprovações de ordem
financeira para a continuidade da prestação dos serviços. Frente à mudança de
paradigma, é de se esperar uma reação dos estados e dos municípios buscando
a assegurar a continuidade das empresas vinculadas.
De todo modo, a história do setor do saneamento tem continuidade com
novas regras que alteram profundamente a sistemática estabelecida até então,
exigindo que Municípios, Estados e União dialoguem para operacionalizar regras
12

e ferramentas delineadas na nova legislação, contribuindo para a elevação de
investimento com ênfase na universalização da prestação dos serviços, e quiçá,
aproximando o setor às políticas de saúde pública.
O tema é explorado nos textos agregados por outros autores, em artigos
publicados na sequência, que ampliam a análise, abrangendo também o modal
resíduos sólidos.
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1. Introdução
Há muito se discute a universal disponibilização dos serviços públicos
de saneamento básico à sociedade. No entanto, o setor do saneamento básico
não encontrou a devida guarida nos orçamentos públicos nas últimas décadas,
o que acarretou atraso nos investimentos capazes de fazer frente à enorme
demanda reprimida. Sua importância para a sociedade aponta para as condições
mínimas, básicas para seu desenvolvimento. São requisitos para dotar a
população de condições até de sobrevivência, uma vez que a qualidade da
prestação de serviço está intimamente relacionada à saúde da população.
A Lei Federal n. 14.026/2020, que instituiu o novo marco legal do
saneamento básico, trouxe instrumentos buscando atrair novos investimentos,
além de estabelecer metas e prazos para ampliação do acesso (atendimento de
99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e
tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033), ou seja, busca reverter a
situação atual. Nos termos do art. 3º, inciso III, considerou universalização como
“ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao
saneamento básico, em todos os serviços previstos no inciso XIV do caput deste
artigo, incluídos o tratamento e a disposição final adequados dos esgotos
sanitários”.
Para análise desse propósito, necessário se faz delimitar o estudo, uma
vez que a legislação considera 4 (quatro) vertentes para o setor: (a.)
abastecimento de água potável; (b.) esgotamento sanitário; (c.) limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos e: (d.) drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas.
Em função da diversidade e características de cada um, razão do amplo
espectro legal, o objetivo da presente análise é discutir o setor de água e esgoto,
1
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de modo a concentrar esforços para discutir a evolução desse segmento e a
busca pela sonhada universalização.

2. Estruturação do setor
Até o advento da Lei Federal n. 11.445/2007, o setor foi gerido por
empresas estaduais de saneamento (CESBs) e autarquias ou sistemas
autônomos municipais (SAEs). Essas estruturas conseguiram avançar no
abastecimento de água, mas não no tratamento de esgotos.
Segundo Loureiro (2021), o arranjo setorial se assenta sobre um tripé:
(a.) a titularidade municipal dos serviços; (b.) a função predominantemente
executiva dos Estados Federados, por meio de suas companhias estaduais; e
(c.) financiamentos, em grande medida, federais, o que pulveriza a titularidade e
provoca intensa fragmentação normativa.
Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS2,
referentes ao ano de 2019, apontam que apenas 49,1% dos esgotos gerados
são tratados, enquanto o atendimento com rede de abastecimento de água é de
83,7%. Além disso, a evolução desses indicadores ocorre de forma tímida, como
aponta referido Sistema:
Em 2019, na média do país, o índice de atendimento total com rede de
abastecimento de água (IN055) é de 83,7%, com crescimento de 0,1 ponto
percentual em relação ao índice calculado em 2018. Quanto ao índice de
atendimento urbano de água (IN023) em 2019, verifica-se que o índice é de 92,9%,
0,1 ponto percentual a mais em relação a 2018 .

Assim, verifica-se que os investimentos realizados em novas estruturas
não conseguem transformar a realidade, evidenciando certa estagnação nos
indicadores.
Por outro lado, também há necessidade de investimentos na
manutenção dos ativos existentes, o que parece não estar ocorrendo, sobretudo

2

O SNIS é o maior e mais importante ambiente de informações do setor saneamento básico brasileiro.
Gerenciado pela Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional
(SNS/MDR), reúne informações de caráter operacional, gerencial, financeiro e de qualidade dos serviços
de Água e Esgotos (desde 1995), Manejo de Resíduos Sólidos (desde 2002) e Drenagem Pluvial (desde
2015).

quando se analisa o índice de perdas no sistema de distribuição de água.
Segundo o SNIS:
Em 2019, o Índice de perdas na distribuição (IN049) no Brasil é de 39,2%, valor 0,7
ponto percentual superior ao de 2018. Esse é o percentual do volume de água
disponibilizado que não foi contabilizado como volume utilizado pelos
consumidores, seja por vazamentos, falhas nos sistemas de medição ou ligações
clandestinas.

O diagnóstico destaca uma necessidade premente de investimentos na
manutenção dos sistemas, haja vista que muitas dessas redes de água, por
exemplo, foram executadas de década de 1970, época do Planasa3, passíveis,
assim, de avaliação do ciclo de vida das respectivas tubulações.
A partir do ano de 2007, com edição do marco legal, ocorreram
mudanças no setor com o início da participação de empresas privadas. Mas é a
partir da Lei Federal n. 14.026/2020 que a legislação deu grande impulso para o
setor privado, que passou a poder contribuir de forma mais representativa nos
investimentos, a partir da definição da licitação como porta de entrada no
mercado, tanto para empresas públicas como privadas.
Os efeitos da nova regra já se fazem sentir, como demonstraram os
recentes leilões realizados em Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e
Rio de Janeiro. Se por um lado indicam o interesse privado no setor, por outro
apontam para a ineficiência com que ocorre a operação dos serviços atualmente,
o que certamente foi capturado pelas empresas ao proporem ágios 45 bastante
representativos em suas propostas.
De outro norte, as empresas estaduais de saneamento passam a ter
maiores dificuldades em participar das licitações, principalmente pela dificuldade
de acesso aos financiamentos. Por ainda atenderem a vários municípios,
precisam ter condições de se manterem aptas a continuarem prestando os
serviços. Como muitos desses casos envolvem municípios em que há menor
viabilidade econômico-financeira, sem atração pelo mercado privado, a

3
4

Planasa (Lei 6.528/1978 e Decreto 82.587/1978).

https://www.ppi.gov.br/leilaocedae
5
https://www.ppi.gov.br/maceiosaneamento

regionalização prevista na nova lei torna-se uma equação fundamental para a
continuidade dessas instituições.
De toda sorte, o chamado custo transacional do setor é grande, pois
envolve não só projetos de engenharia, mas questões ambientais e arranjos
institucionais, o que mostra a complexidade para dotar o setor da devida
estruturação.

3. A entrada no mercado
Inicialmente, é preciso considerar que o saneamento é um monopólio
natural, no qual a existência de elevados custos fixos de capital inviabiliza a
entrada de novos concorrentes no mercado, situação em que o usuário dos
serviços não possui opção de escolher entre uma ou outra concessionária.
Desse modo, a competição não se dá no mercado, mas pelo mercado, no
momento da licitação, quando exigida.
Durante muito tempo, os serviços públicos de abastecimento de água e
coleta e tratamento de esgotos foram prestados pelas CESBs e SAEs sem
necessidade de disputa pelo mercado, através de contratos advindos da década
de 1970 ou, mais recentemente, de contratos de programa.
O fim desses contratos levou alguns municípios a adotarem solução
distinta da utilizada até então, ou seja, em vez de renovarem com as companhias
estaduais sem a necessidade de licitação (o que era permitido pela Lei Federal
n. 11.445/2007, mas proibido a partir da Lei Federal n. 14.026/2020), passaram
a buscar na iniciativa privada uma solução para melhoria da qualidade da
prestação dos serviços.
No entanto, o rompimento unilateral de contratos gerou a inevitável
contratação emergencial, por dispensa de licitação, em razão da necessária
continuidade da prestação. A princípio, foram contratadas empreiteiras de obras,
pois não existia no mercado privado empresas com experiência na operação dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Isso acarretou o surgimento de um novo mercado, o de empresas
privadas com experiência na prestação dos serviços públicos de saneamento
básico, antes restrito aos entes governamentais. Dito de outro modo, esses
contratos emergenciais foram uma porta para obtenção de atestados técnicos
que viabilizaram a participação em futuros certames licitatórios.
Depois vieram as concessões e Parcerias Público-Privadas - PPPs, com
editais que mantiveram a práxis, ou seja, contratar empresas de execução de
obras, ainda que a licitação incluísse a operação e manutenção dos sistemas.
Esses primeiros contratos de concessão revelaram as dificuldades das
empresas em cumprirem as metas contratuais, quer por defeitos de
planejamentos, quer por dificuldade de acesso a financiamentos. Ainda que se
reconheçam avanços, porém balizados nos escassos investimentos realizados
diretamente pelos entes públicos, o fato é que as metas estabelecidas em
contrato e/ou planos de saneamento nunca foram cumpridas, tendo em vista os
números retratados no SNIS.
Como em outros setores da infraestrutura nacional, as regras de
contratação evoluíram ao tempo de buscar melhorias na disputa pelo mercado.
Observou-se a necessidade de buscar um parceiro com capacidade de
investimento, em vez de um simples operador ou mesmo executor de obras.
Os mais recentes editais buscaram privilegiar a habilitação de licitantes
com experiência atrelada ao financiamento dos investimentos, e não na
execução de obras ou mesmo na prestação dos serviços, como se verifica no
edital de concorrência internacional n. 01/2020, do governo do Estado do Rio de
Janeiro, para concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de
fornecimento de água e esgotamento sanitário e dos serviços complementares:
Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado ou contrato de
financiamento devidamente celebrado que comprove que a LICITANTE ou sua
AFILIADA tenha captado recursos para empreendimentos de infraestrutura em
qualquer setor (exemplo: comunicações, energia, transportes, saneamento, portos,
produção, distribuição ou refino de combustíveis etc.)

Assim, a ideia de contratar uma empreiteira para execução de contratos
de concessão perde força, pois o objetivo do Estado e do legislador com as

alterações no marco legal é de buscar novas fontes de financiamento para o
setor, pois os planos de saneamento se arrastam sem o cumprimento das metas.
Importante destacar que se abriu, assim, a possibilidade de participação
de licitantes internacionais, tanto de empresas ligadas ao setor, como de
instituições financeiras, entidades abertas ou fechadas de previdência
complementar ou fundos de investimentos.
Desse modo, a abertura de mercado trouxe grande reforço para o
desafio de cumprir as metas traçadas na legislação. Por outro lado, fragilizou as
companhias estaduais, outrora previstas como indutoras de investimentos, tal
qual se observa agora em relação ao mercado privado. Abre-se uma cortina,
fecha-se outra, é essa a peça que se ensaia.

4. As ferramentas
A universalização do saneamento foi delineada incialmente como
princípio no antigo marco legal (Lei Federal n. 11.445/2007). Já o novo marco
(Lei Federal n. 14.026/2020) ampliou a definição e a traçou como meta, nos
termos do art. 11-B:
Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão
definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e
nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da
população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim
como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de
perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

Por óbvio, a questão financeira é primordial para efetivação dos
investimentos e cumprimentos das metas, mas a experiência tem mostrado que
o planejamento é uma equação a ser resolvida pela administração pública, haja
vista os inúmeros entraves na prestação dos serviços, que vão desde projetos
de engenharia mal elaborados, atraso em desapropriações, até deficiências na
operação, na fiscalização e na regulação dos contratos.
Importa destacar que o planejamento é fundamental para garantir que
um contrato público de longa duração tenha sucesso. É nesta fase que devem
ficar resguardados, por exemplo, as garantias e os riscos a serem assumidos
pelas partes contraentes. Assim sendo, a boa execução contratual está atrelada

à correta aferição das variáveis constituintes de cada projeto, estruturadas em
bases firmes a partir de estudos elaborados por técnicos capacitados.
Aliás, a capacitação dos agentes é peça fundamental para a
estruturação dos projetos a aferição dos resultados. Ainda que a administração
contrate empresas de consultoria para auxiliá-la na fase de planejamento, é
importante aproveitar essa expertise para aprimoramento dos servidores efetivos
que poderão ser destacados para o acompanhamento da execução do contrato,
inclusive para avaliação de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro.
Conveniente evidenciar que a fase de planejamento promove, também,
a construção de ferramenta fundamental para avaliações da fase executiva do
processo, que são as planilhas de demonstrativo da viabilidade econômicofinanceira, norteadoras das propostas das licitantes, e os riscos que as partes
devem assumir. A estruturação desses estudos acaba por servir até para a
capacitação dos futuros fiscais dos contratos, evitando a captura pela empresa
contratada.
Portanto, a efetivação de parcerias com vistas ao atingimento das metas
está intimamente ligada às questões estruturais que envolvem investimentos
também na fase de planejamento, e não somente na executiva.
Nesse sentido, muito se tem discutido sobre a capacidade de gestão dos
entes municipais que exercem a titularidade dos serviços públicos de
saneamento, regra esta clareada no novo marco legal. Com exceção daqueles
que prestam os serviços de forma direta, a operação dos serviços esteve nas
mãos dos Estados, através das CESBs, o que afastou dos municípios a expertise
do negócio. Diga-se que esses entes relegaram a própria obrigação de fiscalizar
a prestação do serviço. Somando-se a incapacidade de atrair investimentos,
salvo exceções, o desastre foi inevitável.
Em novo cenário, com abertura de mercado ao setor privado e o
estabelecimento de metas para universalização, uma questão nem tão nova
assim (já constava do Planasa e da Lei Federal n. 11.445/2007) vem à tona, a
regionalização, definida no art. 2º, inciso XIV, do novo marco como: “prestação
regionalizada dos serviços, com vistas à geração de ganhos de escala e à

garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos
serviços”.
Nos ditames legais, a prestação regionalizada ocorre por meio das
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões e aquela se dá
pela constituição das unidades regionais.
Apesar do estabelecimento da titularidade municipal, a nova lei
prescreveu competência aos Estados para a definição da regionalização, o que
de certo modo parece um contrassenso. Ao tempo em que cria barreiras à
participação das empresas estatais estaduais de saneamento, delega a estes
entes instrumentos relativos à instituição de verdadeira política pública para o
setor, como se titular fosse, o que até pode contribuir para a continuidade destas
companhias.
A essência dessa questão da regionalização é a oficialização da prática
dos subsídios cruzados, em que a tarifa praticada em locais de maior viabilidade
econômico-financeira é utilizada para financiar outros em situação inversa,
incluídos aqui os ganhos de escala. Essa política é fundamental para
compreensão de que o setor não pode ser pensado somente do ponto de vista
local, pois a universalização exige dimensão ampliada. De outro modo, a
contribuição do setor privado estaria restrita aos municípios em que o
contribuinte pudesse pagar uma tarifa módica, suficiente para cobertura dos
custos e remuneração do prestador, deixando de lado os entes em situação
sabidamente mais desconfortável.
Contudo, advém daqui um grande desafio aos Estados para formulação
das propostas de regionalização: formar arranjos de municípios que, no
conjunto, detenham viabilidade econômico-financeira para a prestação dos
serviços. Para isto, a nova lei tratou de oferecer ferramentas, a serem
justificadamente recepcionadas, as chamadas figuras de regionalização (art. 3º,
inciso VI, alíneas a, b e c).
Assim, aos Estados incumbe duas questões de relevantes importância e
dificuldade: ajustar um verdadeiro tabuleiro de municípios compostos das mais
diferentes realidades e, ao mesmo tempo, demonstrar a viabilidade daquela

composição, procurando resguardar a tecnicidade dos estudos para evitar a fuga
daqueles entes discordantes. Tarefa nada fácil e que exige avaliações de ordens
jurídica, econômico-financeira e de engenharia, o que demanda, por certo, a
contratação de consultorias e prazos compatíveis. Além disso, os titulares dos
serviços têm adesão facultada às estruturas regionais (art. 8-A), de modo que os
municípios superavitários podem entender melhor seguir caminho autônomo,
contribuindo negativamente para o equilíbrio econômico-financeiro da região.
Situação análoga ocorre com os municípios de maior porte ao avaliarem o
consórcio com entes menores.
E todas essas questões poderiam ser repassadas à União, se não
cumpridas no prazo de um ano após a publicação da lei, ou seja, em 15/07/2021,
sem considerar eventuais prorrogações. Tomando-se o histórico de não
cumprimento de prazos no próprio setor, como nos planos de saneamento, por
óbvio essa questão não restou resolvida, apesar de alguns Estados terem
editados Decretos, porém sem cumprirem o objetivo maior que era de
demonstrar a viabilidade das regiões, ou seja, “jogaram apenas para cumprir
tabela”, abrindo-se brecha para mais um entrave interfederativo.
Destaca-se aqui que essa verdadeira disputa começa a mostrar a
dificuldade que o setor terá para ver cumpridas as metas de universalização,
uma vez que se avizinha uma judicialização sem fim a partir da busca das
empresas estatais pela sua sobrevivência no mercado, com teses sob a
prestação direta em razão da prestação direta nas chamadas microrregiões (art.
3º, VI, alínea a), o que permitiria a operação pelas estatais sem necessidade de
licitação.
Fato é que esses argumentos nunca vêm acompanhados da
demonstração de como os investimentos serão viabilizados, o que contribui
negativamente para o atingimento dos objetivos no novo marco legal.
Diga-se, ainda, que o legislador faz entender que a titularidade municipal
é limitada, ao permitir que tanto os Estados como a União sejam protagonistas
na elaboração de políticas públicas e proposição dos instrumentos que visem
ampliar o acesso aos sistemas de saneamento. E o faz contemplando definições

que podem alterar até os planos municipais de saneamento, que precisarão ser
ajustados a partir da definição da regionalização.
Nesse ponto, a universalização parece distante em razão da
quantidade de nós a serem desatados. Porém, essas definições são
fundamentais para que se construa um caminho sustentável para a ampliação
de investimentos, o que não pautou o setor até momento.
Aqui se fala em segurança, não somente jurídica, mas do próprio
mercado a partir de estabilidade de regras de contratação, remuneração,
prestação de serviços e regulação. Vejam que essas se aplicam tanto ao setor
privado como ao setor público.
A transparência das ações (art. 2º, inciso IX, do novo marco legal) é
razão de garantia da continuidade dessas regras, portanto, de fundamental
importância para trazer estabilidade ao setor. Indesejável que um gestor, recémeleito, venha a questionar um contrato de longo prazo já em andamento,
destoando dos princípios fundamentais estabelecidos para o setor. Por isso,
cada passo precisa ser pensado e discutido com os diversos atores envolvidos,
principalmente a sociedade, que vem a ser o cliente final dos serviços. Deixar
clara as condições e os locais onde serão executadas as obras, por exemplo,
pode contribuir para indesejáveis paralisações de obras. É o controle social (art.
2º, inciso X, do novo marco legal).
Essa construção inclui outro pilar fundamental, que é a regulação, hoje
fragmentada em entidades estaduais, municipais e intermunicipais. A nova lei
não descontrói essa ordem, mas atribui competência à esfera federal para a
edição de normas relativas às dimensões técnica, econômica e social. Esse tema
está disposto no Capítulo V da Lei Federal n. 14.026/2020, a partir criação da
“nova” ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.
Importante registrar que as CESBs e os SAAEs durante anos
trabalharam com a autorregulação, ou seja, as próprias entidades editaram
normas e regulamentos relativos à prestação dos serviços. Isso foi alterado a
partir do marco legal, em 2007, com a validade dos contratos vinculada à
existência de entidades regulatórias independentes, o que fez alterar a cultura

até então existente e contribuiu para avanços na transparência e na prestação
dos serviços. Não se verificou, entretanto, melhoria de qualidade ou de
cumprimento dos planos de saneamento, haja vista os dados do SNIS citados
anteriormente.
Em novo cenário, a importância das Agências Reguladoras (essa foi a
forma com que foram constituídas as entidades regulatórias) ganha relevância
ainda maior, pois devem guiar os prestadores às metas de universalização, a
partir da garantia da estabilidade dos contratos.
Nesse momento em que se pensa a regionalização, a participação
dessas entidades é interessante para integração das premissas regulatórias,
visando contribuir com soluções para as questões advindas das diferenças de
realidades em cada município – o grande desafio da nova ANA.
De qualquer modo, a regulação do saneamento é um desafio e tanto
para o atingimento das metas, e ganha relevância a partir do momento em que
se pretende abrir o mercado para a iniciativa privada, de modo garantir que a
eficiência pretendida do serviço não seja drenada para fins indevidos.
Por outro lado, as novas regras afetam de maneira considerável a
participação das empresas estatais no mercado, pois, a partir do fim dos atuais
contratos (ditos de programa), precisam participar de licitações em igualdade de
condições com os demais prestadores (art. 10 do novo marco regulatório),
situação jamais vivenciada por estas entidades desde sua criação na década de
1970.
E o novo marco foi além ao exigir, no art. 10-B, a comprovação da
capacidade econômico-financeira da contratada, por recursos próprios ou por
contratação de dívida, para cada contrato. Essa é uma exigência que filtra
entrada ou permanência das empresas do mercado, e atinge de maneira
fulminante a realidade da maioria dos prestadores públicos, que vêm há anos
com dificuldade de realizar os investimentos estabelecidos nos planos de
saneamento.

Primeiro porque a regra é por contrato, e não por empresa, situação que
dificulta a comprovação pelas estatais que praticam uma contabilidade global,
em função da política de subsídios cruzados.
Segundo, com histórico de não investimentos, baixa capacidade
operacional e interferências políticas, não se pode simplesmente dar uma nova
chance a essas entidades, pelo menos nas mesmas condições anteriores, sob
o risco de não atingimento da universalização.
Com a edição do Decreto Federal n. 10.710, de 31/05/2021, que
estabeleceu a metodologia para a comprovação da capacidade econômicofinanceira dos prestadores, as regras parecem ter ficado ainda mais restritivas
para as estatais. O dispositivo exige comprovação da situação presente das
empresas através de índices contábeis e indicadores financeiros, e
comprovação futura, em relação à capacidade de captação de investimentos
para fazer frente aos investimentos conforme estudo de viabilidade.
É provável que as estatais não consigam demonstrar viabilidade para
todos os municípios, mas para uma parcela. Isso gera um entrave, pois essa
demonstração ocorre antes da definição da regionalização. Assim, contratos de
programa ficam precários, uma vez que a legislação não tratou de um período
de transição nesses casos.
Nestas condições, o fato é que se está a discutir a própria extinção das
empresas estaduais de saneamento em razão das robustas exigências impostas
pelo legislador. Percebe-se que o legislador não avaliou a consequência dessas
novas regras, ideia presente na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
– Lindb (Decreto-Lei n. 4.657/1942), nem o impacto regulatório estabelecido no
art. 5º da Lei Federal n. 13.874/2019 - a lei da liberdade econômica.
Por outro lado, a verificação das regras estabelecidas no Decreto é das
agências reguladoras, estaduais em sua maioria, ou seja, com diretoria indicada
pelos próprios governadores, causando nítido conflito de interesses.
Diga-se que essas amarras legais também impactam o setor privado,
haja vista a necessidade de demonstração de financiamentos como requisito

prévio aos contratos, pelo menos na literalidade da lei, sob pena de serem
declarados inválidos.
Mesmo nas concessões privadas existentes, há necessidade da
comprovação da capacidade de investimento, porquanto essa não constava
como exigência dos editais de licitação. Ainda que o contrato considere o devido
reequilíbrio

econômico-financeiro

para

contemplar

novas

metas,

a

concessionária deverá captar maior volume de recursos, o que precisa ser
buscado e demonstrado. Aqui há uma discussão em relação às alterações
contratuais exigidas para adequação das metas nos contratos que ainda não
contemplam as regras do novo marco, pois se estaria exigindo além do
estabelecido na licitação, ainda que requisito impositivo da lei.
Outro fato é que a prestação direta exercida pelos entes municipais não
foi tratada no Decreto e precisará ser avaliada futuramente, o que gera dúvidas
de como as metas de universalização serão atingidas nesses municípios.
Portanto, o enorme desafio demanda, inicialmente, articulação entre os
entes federativos para que juntos exerçam esforço para o planejamento das
ações de regionalização e de uniformidade de regulação. O prazo exigido para
esses estudos, por consequência, vai interferir na meta estabelecida para
universalização.

5. Considerações finais
A universalização dos sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário nunca foi assunto tão discutido no país, muito em razão
das ousadas regras e metas estabelecidas no novo marco legal do setor, a Lei
Federal n. 14.026/2020, mas também por estar relacionada a questões
sanitárias, o que remete à enorme crise da Covid-19 vivenciada atualmente.
Além disso, relaciona-se com necessidades de retomada da economia,
pois são consideráveis os investimentos necessários para o atingimento das
metas, sobretudo na execução de obras que geram empregos de baixa
capacitação – realidade brasileira.

Dessa forma, trata-se de uma política de Estado, pois tem o viés de
reverter uma realidade, ainda que de longo prazo, que exige transparência e
participação social, a fim de evitar interferências no desenvolvimento dos
projetos, garantindo a cada gestor, cuja administração perpassar pelo contrato,
que se trata de ato discutido, aprovado e consentido pelos cidadãos.
Nesse sentido, pode-se afirmar que há um ambiente favorável ao
saneamento, o que converge para o diálogo entre os agentes visando
facilitações na prestação dos serviços, principalmente na definição da
regionalização. É momento de evidenciar uma cultura de parcerias, um
amadurecimento institucional para superar desafios, operacionais e legislativos,
requeridos pelas regras do novo marco legal. Tratar o saneamento com
prioridade é a chave para atrair investimentos e para resgatar o enorme atraso
nesse que é um dos principais setores da infraestrutura.
Todavia, as profundas alterações que o novo marco legal trouxe nas
regras de prestação dos serviços pelas empresas estatais já apresenta seus
reflexos, pois, com a atribuição aos Estados para definição da prestação
regionalizada, estes entes passam a resguardar seus próprios ativos, através de
Decretos que mais procuram cumprir o prazo legal para definição da
regionalização, utilizando subterfúgios na legislação para evitar as licitações e
levando a discussão para o âmbito do judiciário, em vez de focar nas novas
ferramentas para ampliar os investimentos.
Por certo, após décadas de existência, as estatais do setor têm enorme
dificuldade de comprovar as exigências contábil e econômico-financeiras
requeridas em lei, mas constituem força importante na operação dos sistemas
ainda hoje e não podem ser desprezadas para o atingimento da universalização.
A participação privada também é importante para atrair investimentos e
somar forças para o atingimento de metas, porém, é necessário avaliar que, se
o monopólio estatal não foi eficiente, a prestação dos serviços nas mãos de
poucas empresas privadas também pode gerar distorções indesejadas,
especialmente se diante de regulação frágil.

Como as licitações são realizadas de forma disseminada, não há
controle sobre o limite da participação individual, de modo que um mesmo grupo
privado pode se tornar responsável por fatia considerável de mercado,
concentrando as operações, exigindo uma forte geração de caixa e
possibilitando uma espécie de subsídios cruzados não estabelecido em lei, o que
pode trazer incertezas para o setor e questionamentos sobre um tipo de
monopólio privado, considerando ainda a possibilidade de transferência de
concessão ou do controle societário da concessionária nos termos do art. 27 da
Lei Federal n. 9.897/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos, assunto esse em discussão no Supremo
Tribunal Federal.
Uma solução para o caso é a avaliação da capacidade econômicofinanceira prevista no art. 10-B do novo marco legal de maneira atrelada a cada
contrato, e não a empresa ou conglomerado, prática comum no sistema
bancário, por exemplo, na avaliação de crédito. Talvez fosse melhor exigir das
prestadoras a comprovação da obtenção do financiamento de longo prazo como
requisito à assinatura dos contratos.
Importante que esta norma não impeça a participação das empresas de
menor porte, pois são fundamentais para cumprimentos das metas, haja vista a
ousada meta de universalização, que, por certo, demandará boa parte da
capacidade operacional e intelectual existente. Porém, cumpre destacar que não
é desejável a participação das empresas que apenas procuram se aventurar nas
licitações, sem compromissos com integridade e com os objetivos do marco
legal.
Pode-se dizer que é preferível uma prestação eminentemente estatal a
uma prestação privada exercida sem uma regulação forte e independente, sob
alto risco de os recursos tarifários não serem aplicados corretamente e nem as
metas de serem cumpridas.
Em relação à meta de viabilizar a universalização dos serviços até 31 de
dezembro de 2033, pode-se afirmar que é inviável com base no que aconteceu
no passado e, fatalmente, será alterada. Veja-se que nem a edição do Decreto-

Federal para definição de metodologia de comprovação da capacidade
econômico-financeira cumpriu com o prazo estabelecido em lei, de 15/10/2020,
visto que foi editado somente em 31/05/2021. E daí advêm toda a metodologia
da regionalização a ser discutida entre estados e municípios.
Acrescenta-se também as regras trazidas pelo art. 7º, § 3º, do Decreto
Federal n. 10.710/2021, que restringem possibilidades para reequilíbrios
econômico-financeiros nos contratos em andamento, de modo que as
necessárias alterações, para albergar os prazos de universalização definidos na
Lei, ficam restritas à elevação de tarifas ou aportes públicos, o que nem sempre
se mostra factível em razão da própria modicidade tarifária e das restrições
fiscais dos entes públicos.
Ressalta-se que o Decreto não previu a possibilidade de receitas
acessórias, ganhos de eficiência e até a cobrança de contribuição de melhorias
poderem influenciar na viabilidade e, desde já, contribuírem para a avaliação da
capacidade econômico-financeira dos prestadores contratados. Por certo,
situações como esta são consideradas pelo mercado privado e poderiam
contribuir para um deslinde não contencioso dos contratos vigentes.
A esse quadro, soma-se a falta de pessoal com condições técnicas para
que os municípios elaborem editais que levem a concessões comuns ou a PPPs.
A ANA tem um papel importante nessa transição, não só por elaborar modelos
de editais e contratos, mas por estabelecer normas de referência para a
regulação dos serviços, contribuindo para a viabilidade técnica e econômica, a
criação de ganhos de escala e eficiência e a própria universalização dos
serviços.
Outro ponto fundamental para a regulação é evitar que os futuros pleitos
de reequilíbrio econômico-financeiro deferidos sejam operacionalizados com
reprogramação de metas, que deveriam ser tratadas como verdadeiras cláusulas
pétreas contratuais para o atingimento da universalização.
A geração de receitas para permitir a realização dos investimentos pode
ser buscada no próprio setor, com redução das enormes perdas de água ou
ganhos de eficiência com a prestação regionalizada. Há alternativa de buscar

recursos na prestação dos serviços de resíduos sólidos, também com a
participação consorciada ou regionalizada dos municípios, evitando pagamentos
isolados à destinação final sem ganhos de escala.
Diante de todo esse cenário, os Tribunais de Contas - TCs podem
cooperar de maneira muito representativa, pois têm a missão de contribuir para
o aprimoramento da gestão dos recursos públicos.
Por certo, estes Órgãos de Controle têm o dever de fiscalizar o
cumprimento dos Planos Municipais de Saneamento, que devem estar
atualizados aos novos parâmetros legais.
Mas há também um papel fundamental de induzir a aplicação das regras
estabelecidas na lei, não somente fiscalizando, mas contribuindo de maneira
efetiva para esse importante avanço do qual a sociedade brasileira tanto
necessita. E esse trabalho pode iniciar com a capacitação dos gestores, papel
exercido pelas Escolas de Contas, cuja competência resta delineada na nova lei
geral de licitações (Lei Federal n. 14.133/2021).
Instigar o arranjo institucional e a operacionalização das ferramentas de
planejamento, trazidas no novo marco legal, também são formas de os TCs
auxiliarem na construção de um ambiente estável para a garantia dos
investimentos que visem à universalização dos serviços e a continuidade das
operações para a prestação dos serviços.
Outra situação, que também exigirá a atuação dos Órgãos de Controle
Externo, é a mediação de conflito entre os municípios detentores da titularidade
dos serviços e as autarquias intergovernamentais, adotadas em alguns Estados
para a prestação regionalizada dos serviços. A gestão dessas unidades
regionais pode acarretar concentração de poder em um dos entes (no caso o
Estado) e interferir na autonomia municipal, pois lhes retirando o exercício da
titularidade legalmente constituído. A universalização depende da solução
desses conflitos.

A atuação dos Tribunais de Contas, nesse contexto, será explorada com
maior profundidade em artigos publicados na sequência, que integrarão um ebook e que ampliam a presente análise.
Portanto, ainda que sejam diversas as barreiras a serem superadas, a
legislação fez aumentar as ferramentas para serem utilizadas no alcance da
universalização, devendo os agentes públicos buscarem a facilitação da ordem
institucional, assegurando que o planejamento, a regionalização e a regulação
cumpram seus papéis.
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1. Introdução
Projetos de obras, sistemas ou empreendimentos em saneamento básico são
parte de um planejamento mais amplo, na área da saúde pública, inseridos na
proposição de buscar novos serviços a serem prestados à sociedade, ou ampliar,
ou ainda melhorar os existentes.
Nesse contexto, os projetos de saneamento se caracterizam pela busca por
melhorias na qualidade de vida de determinada população.
Considerando as interfaces existentes entre a função administrativa e o
planejamento setorial do saneamento básico municipal, percebe-se a
vinculação, de alguma maneira, aos elementos considerados neste artigo,
tratando do planejamento por meio dos Planos municipais, elaboração de
projetos e orçamentos de Sistemas de Abastecimento de Água e de Sistemas
de Esgotamento Sanitário e seus respectivos componentes, bem como, a
utilização de uma ferramenta universal - a Plataforma BIM - que está se tornando
obrigatória em todos os segmentos técnicos desde o planejamento de
empreendimentos, projetos e seus detalhamentos, a implantação e sua
respectiva gestão de tempos e materiais, até sua operacionalização e
gerenciamento.
2. Plano Diretor do Município
Do Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo se extraem os índices
populacionais, o nível de verticalização dos bairros, a delimitação de área
urbana, a proposição municipal de criação de áreas de expansão demográfica
urbana (loteamentos novos) ou de distritos industriais ou comerciais (como
shoppings). A partir desse plano se tem as demandas da sociedade previstas
para os próximos anos nos diversos setores da cidade, o que sinaliza o
crescimento populacional para um determinado horizonte de projeto. Aqui é
possível recomendar ao projetista um olhar crítico da área denominada “urbana”,
que por vezes é uma extensa gleba rural sem qualquer perspectiva de ocupação

1
2

Engenheiro titular da Empresa L’Art Arquitetura e Engenharia Ltda.
Membro do Conselho Consultivo do Ibraop. Engenheiro e Auditor aposentado do TCE-SC.

imediata, mas caracterizada como tal por interesse unicamente financeiro de
arrecadação de impostos (como IPTU) ou de valorização patrimonial.
Em determinadas situações ocorre o contrário, o governante deixa de atualizar
o Plano Diretor para evitar que a área rural já densamente habitada seja definida
como urbana. Isso para evitar desgaste político com a cobrança de tributos
dessa parte da população.
Além de comprometer a arrecadação, em alguns contratos isso impede que o
prestador de serviço opere nessas áreas, pois estabelecem que a prestação
deva ocorrer somente na área urbana.
Embora o projetista deva utilizar referências oficiais em seus parâmetros
técnicos, seus dimensionamentos podem ser facilmente superados por
alterações introduzidas a cada Revisão do Plano Diretor, envolvendo alterações
nos limites de verticalização, mudanças na classificação de áreas residenciais
unifamiliares para multifamiliares, e outras caracterizações. Para situações
específicas como essas, entende-se que está sendo abreviado o horizonte de
projeto, independente das opções do projetista.
3. Plano Municipal de Saneamento Básico
O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dá as diretrizes orientadoras
para cada viés do saneamento (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem),
indicando os parâmetros imprescindíveis para obtenção das metas físicas de
universalização. Nesse plano estão oficializadas as referências demográficas a
serem utilizadas nos quatro vieses, a disponibilidade de água para essa
população, o nível de consumo “per capita”, os volumes de esgotos a serem
tratados, o modelo tarifário e outros fatores que caracterizam o denominado
Estudo de Concepção (Planejamento Global), no qual qualquer projeto em
análise esteja inserido e em conformidade a ele.
4. Plano Diretor de Abastecimento de Água e Plano Diretor de Esgotamento
Sanitário
Integrando o PMSB estão os elementos fundamentais para os novos projetos de
Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e de Sistema de Esgotamento
Sanitário (SES), sobre os quais estará alicerçada uma nova parte de um todo.
Assim, por exemplo, as substituições das atuais Estações de Tratamento de
Água (ETA) ou suas ampliações, ou remodelações para introdução de novas
tecnologias devem estar contempladas no PMSB, em que se definem os grandes
parâmetros como localização, capacidade de tratamento e forma de inserção no
atual esquema de abastecimento. De modo semelhante, os estudos de bacias e
sub-bacias hidrográficas e suas delimitações permitem identificar alternativas de
localização das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) de forma centralizada
ou descentralizada, ou ainda, uma centralização por etapas, compatibilizando os
programas de implantação com os recursos financeiros disponíveis.
No momento em que, por meio de legislação específica, a Nova Lei do Marco
Legal do Saneamento (Lei Federal nº 14.026/2020), observa-se clara orientação

de privatizar os SAA e os SES, um fator importantíssimo que se destaca é o
estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira do empreendimento.
Chama a atenção o ordenamento jurídico no país, substituindo a então filosofia
paternalista de prestação gratuita de serviços públicos de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário para a situação mais recente de
sustentabilidade dos sistemas. Encaminhando soluções para essa nova
configuração do saneamento, os detentores do planejamento econômicofinanceiro das autarquias e contratos estão voltando os olhos para as análises
de custos operacionais, investimentos e retornos dos recursos aplicados. Assim,
as análises técnica e econômica se complementam em equações matemáticas
dos custos operacionais ou de investimentos e seus correspondentes retornos.
Da mesma forma que se tem parâmetros de avaliação hidráulica de
dimensionamentos, também se pode ter avaliação de eficiência econômica de
projetos em que se analisa a evolução de indicadores como Valor Presente
Líquido (VPL), Valor Anual Líquido (VAL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Taxa
de Retorno do Capital (TRC), Relação Custo-Benefício (C/B).
Essa matemática financeira aplicada à engenharia econômica precisa estar
representada de forma convincente no Planejamento Estratégico, geralmente
formulado através do Plano de Negócios.
5. Elaboração de Projetos de SAA e de SES
5.1 Parâmetros fundamentais de projetos: Consumo de Água e Densidade
Populacional por domicílio
Todo o trabalho técnico de dimensionamento hidráulico de projetos de
saneamento inicia pelos parâmetros básicos de consumo de água “per capita” e
de densidade populacional por domicílio. Embora se possam adotar,
usualmente, consumos de água de 200 litros por pessoa por dia para o
dimensionamento de projeto hidráulico, como parâmetro desse consumo para
fins de Estudo de Viabilidade,” percebem-se valores bem menores.
Estudos realizados em países europeus como Alemanha, Dinamarca, França,
Grécia e Itália, sobre o consumo de água “per capita”, apresentam valores
variáveis de 122 litros na Alemanha, até 243 litros na Itália345. Em outro
documento6 a respeito da Gestão de Água na Alemanha, o consumo médio
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l/hab.dia (litro por habitante por dia), em 1991, era de 144 e, em 2013, era de
121.
Em levantamentos realizados em cidades do Estado de Santa Catarina de
consumo de água no período de 2009 a 2020, identifica-se esse parâmetro com
variações de 164, 144 ou 130 l/hab.dia, conforme o índice populacional de 2,7
habitantes por domicílio (constante de estudo demográfico oficial do município7),
3,06 habitantes por domicílio (valor constante do PMSB) ou 3,40 habitantes por
domicílio (valor constante do Sistema Nacional de Informações de Saneamento
- SNIS). Esses valores foram obtidos a partir do consumo autorizado faturado
(água faturada).
Dos trabalhos acima citados, depreende-se a importância de parâmetros sólidos
de demanda real serem levados a compor quadros de consumo de água ou de
geração de esgotos sanitários, a partir dos quais se desenvolvem os diversos
cenários de investimentos e retornos financeiros.
Além disso, há uma clara percepção de que a tendência de consumo diário por
pessoa é declinante na medida da melhoria na gestão do abastecimento de água
potável, como observado na Alemanha.
Em determinadas circunstâncias, os valores de demanda real podem diferenciar
significativamente de fluxos estimados, tanto físicos de consumos de água ou de
geração de esgotos sanitários, como financeiros decorrentes de aplicação de
valores de referências teóricas em tabelas construídas para averiguação de
viabilidades financeiras.
Dentre outros fatores decisivos nas composições de análise técnica de Estudos
de Viabilidade, está certamente a eficiência hidráulica do sistema em questão.
Tanto assim que os dimensionamentos hidráulicos, baseados apenas em
referências bibliográficas, podem trazer surpresas quando da operação e
manutenção de sistemas de esgotos sanitários. Uma situação facilmente
passível de ser averiguada diz respeito às declividades de redes coletoras
projetadas nos limites permitidos por normas técnicas, dificilmente realizáveis
em campo.
Na maioria dos trabalhos de implantação de tubulações de redes de esgotos, os
métodos de controle de declividades e das espessuras das camadas ou até
mesmo da inclinação do fundo da vala, não têm acompanhamento rigoroso para
atender os quase imperceptíveis desníveis previstos em projetos.
Os dimensionamentos hidráulicos austeros, efetivados com os menores custos
possíveis, correm o risco de serem superados precocemente frente ao horizonte
de projeto previsto. Em termos práticos, no dimensionamento de tubulações para
uma determinada população, admite-se nível de água de escoamento de esgoto
sanitário em até 75% da seção para final de plano. No entanto, se uma revisão
7
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de Plano Diretor do Município de Uso e Ocupação do Solo permite alterar a
densidade populacional de uma área unifamiliar para multifamiliar, esse limite de
vazão das tubulações de 75% pode ser atingido e até superado em data anterior
à prevista no projeto.
Considerando os possíveis controles de volumes de esgotos tratados, por
exemplo, por se referir a um parâmetro muito utilizado para pagamento de
serviços prestados, consta o uso de medidores de entrada, disponibilização de
dados on line para os diversos agentes de controles, nos diversos níveis da
administração pública. A confrontação de dados dos volumes efetivamente
tratados com os volumes estimados, especialmente levando-se em conta as
projeções constantes dos Planos de Negócios, pode gerar uma situação
contratual conflituosa.
Como registro incômodo na quase totalidade dos sistemas de abastecimento de
água no Brasil e no mundo, está o elevado nível de perdas de água tratada. Os
custos elevados desse desperdício fazem parte de planilhas tarifárias
apresentadas pelos operadores, mas indevidamente aceitas pela sociedade, o
que acaba por onerar os usuários dos sistemas.
Importante registrar que o Novo Marco Legal do Saneamento (Lei Federal nº
14.026/2020) incluiu o inciso XIII no art. 2º da Lei nº 11.445/2007, tratando da
redução e do controle das perdas de água como princípio fundamental, ao
estabelecer que: “XIII - redução e controle das perdas de água, inclusive na
distribuição de água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos
usuários e fomento à eficiência energética, ao reuso de efluentes sanitários e ao
aproveitamento de águas de chuva.” e como meta (art. 10-A, inciso I) para a
prestação dos serviços: “I - metas de expansão dos serviços, de redução de
perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços,
de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais,
do reuso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em
conformidade com os serviços a serem prestados.”
Sem dúvida caberá às Agências Reguladoras a verificação
acompanhamento do cumprimento dessas determinações legais.

e

o

5.2 Parâmetros a considerar na elaboração de projetos para Estações de
Tratamento de Água (ETA):
Para elaboração de projetos e orçamentos para Estações de Tratamento de
Água, pode-se enunciar uma extensa série de providências e rotinas a atender.
No entanto, nesta proposta está sendo apresentado um resumo de quesitos
relevantes, práticos, independente de outros que os projetistas podem priorizar
ou particularizar.
Assim, dando a esta itemização um caráter orientativo, busca-se enfatizar
parâmetros e quesitos a serem atendidos:

8

•

Previsão de demanda da população a ser atendida no horizonte
projeto. Além do consumo normal medido e faturado, há um quadro
perdas de água tratada em todas as circunstâncias do universo
tratamento e distribuição de água, a ser levado em conta
dimensionamento hidráulico da ETA.

•

A definição do local. A escolha do local de edificação da ETA resulta de
estudo de eficiência energética e hidráulica de sua operação. Nesse
quesito, interferem fatores como distância do ponto de captação e
reservação ou de distribuição, contemplados no estudo de viabilidade
técnica e econômica do empreendimento.

•

A definição da tecnologia a ser adotada. Para determinados parâmetros
de eficiência, dada a característica da água, é preciso especificar os níveis
de depuração a serem atingidos, por vezes, acima dos padrões
convencionais de potabilidade. Águas com quantidades elevadas de
metais pesados, por exemplo, exigem tecnologias de custos elevados.

•

Ainda de acordo com parâmetros característicos de água da captação,
pode ser necessária uma etapa preliminar de tratamento. É o caso de
águas com frequentes níveis elevados de turbidez.

•

Os novos projetos de Estações de Tratamento de Água (ETA) devem
incluir Estação de Tratamento de Lodos (ETL). É imprescindível planejar
uma ETL conjugada com a ETA, de forma a reutilizar as águas recicláveis
e alcançar os padrões de Licenciamento Ambiental de Operação.

•

Os licenciamentos ambientais estão sendo adaptados para novos
controles, como a emissão de outorgas para as estações de captação, em
conformidade com os limites da legislação concernente a cada bacia
hidrográfica, ou a cada curso d’água, ou ainda a cada reservatório.

•

Alguns mananciais estão carregados de partículas oriundas de uso
indiscriminado de pesticidas ou inseticidas em lavouras de cultivo com
águas de rios. A depuração total desses contaminantes pode exigir
tecnologias pouco convencionais como microfiltração, ultrafiltração,
nanofiltração ou osmose reversa, de elevados custos de investimentos e
também de manutenção pela curta vida útil das membranas. Como
exemplo dessa situação, pode-se mencionar que os novos projetos
integrantes do Plano de Revitalização das ETAs do Município de
Blumenau-SC estão prevendo uso de ultrafiltração89.
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•

Importante registrar que a segurança de boa qualidade da água enviada
às residências poderá reduzir enormemente a utilização de materiais
plásticos, embora recicláveis, de farto uso no mercado de água mineral
engarrafada.

5.3. Parâmetros a considerar na elaboração de projetos para Estações de
Tratamento de Esgotos (ETE):
Para a elaboração de projetos e orçamentos para Estações de Tratamento de
Esgotos, tem-se uma extensa lista de alternativas e possibilidades de
Concepção de uma ETE.
Neste tópico, busca-se recomendar parâmetros e referências técnicas comuns
a muitos estudos e concepções de ETE, apresentados da seguinte forma:
•

Localização: talvez o primeiro ponto a analisar quanto ao projeto de uma
ETE seja sua localização, com tudo o que envolve essa escolha: (i) a
classificação do corpo receptor define as condições de lançamento dos
efluentes tratados no tocante à vazão e ao nível de depuração dos
esgotos, de forma a não descaracterizar o manancial hídrico; (ii) o nível
topográfico da ETE pode exigir um perfil hidráulico de custos elevados por
necessidade de repetidos bombeamentos.

•

Dimensionamento: convém evitar dimensionamentos hidráulicos nos
limites especificados em referências bibliográficas. Esses parâmetros
teóricos adotados em projetos muitas vezes não se confirmam na prática.
É prudente prever parâmetros operacionais com coeficientes de
segurança da ordem de 15%.

•

Os cuidados com o dimensionamento certamente não absorvem
situações de descontroles de afluxos de águas de chuva por falta de rigor
na implantação das tubulações de esgotos sanitários ou suas conexões
com os poços de visita ou caixas de inspeção, o que gera um elevado
nível de infiltração, bem como, ligações indevidas de pontos de águas
pluviais das residências na rede de esgotamento sanitário, sobretudo, por
falta de efetiva fiscalização pelos responsáveis.

•

Os cuidados com especificações estruturais como recobrimentos do aço,
uso de fibras para estruturar a camada de recobrimento, especificação
do concreto a ser usado, previsão de peças de interligação entre os
elementos da ETE exigem atenção especial do projetista. Essas peças
devem ser concretadas simultaneamente à concretagem das paredes;
deve-se evitar a colocação “a posteriori” com uso de grauteamento por
ser um ponto de fácil futuro vazamento quando da operação.

•

As especificações de impermeabilização devem ser criteriosas quanto à
escolha do material e ao número de demãos, porquanto determinados
produtos exigem maior número de camadas de impermeabilização para
assegurar a estanqueidade exigida.

•

A escolha do processo a ser adotado deve priorizar os sistemas de lodos
ativados, evitando-se o uso de sistemas anaeróbios que invariavelmente
demandam sistemas de exaustão para eliminação dos gases gerados
internamente. Esses gases, se não coletados e conduzidos corretamente,
causam maus odores, tornando muito difícil a permanência de pessoas
próximas ao local da ETE, notadamente insuportável quando em linha
com os ventos predominantes.

•

Outro parâmetro importantíssimo no projeto de uma ETE é a escolha do
tipo de aeração a ser implantado no tanque de reação. Paralelamente aos
parâmetros de eficiência, buscam-se resultados positivos no baixo
consumo de energia elétrica. A simultaneidade desses dois parâmetros
permite o dimensionamento de um corpo de reator de menor volume de
reação.

•

A par da escolha de sistemas de lodos ativados está a possibilidade de
dispor de um tratamento de esgotos sanitários sem uso de produtos
químicos, o que permite a destinação dos lodos para silvicultura ou para
sistemas de preparação de adubos, evitando-se aumentar o passivo
ambiental pela destinação aos aterros sanitários.

•

O procedimento de desinfecção através de hipoclorito de sódio, embora
de uso consagrado, tem suscitado discussões controversas pelo risco de
formação de materiais organoclorados na natureza. Outra opção seria o
uso de luz ultravioleta (UV) para complementar de forma definitiva a
eliminação de patogênicos decorrentes da atividade bacteriana nos
esgotos sanitário. Porém, percebe-se uma dificuldade na concepção dos
projetos e em razão dos custos elevados dessa solução devido às
lâmpadas com vida útil curta. Sem dúvida, o UV é uma forma plena de
desinfecção dos microrganismos, mas, para adoção dessa técnica, é
preciso um projeto muito bem elaborado e de eficiente operação do
sistema, já que é aplicável apenas em efluente sem sólidos em
suspensão. Assim, a avaliação criteriosa dos custos do UV e das
condições de operação, sobretudo, em sistemas de menor porte, devem
ser sopesados.

6. Elaboração de orçamentos de SAA e SES
6.1. Considerações preliminares
No que tange aos requisitos para a elaboração de orçamentos para os SAA e
SES, têm-se alguns parâmetros de planejamento (Plano de Trabalho e Planos
Municipais) e outros parâmetros técnicos específicos como o projeto hidráulico,
a base topográfica sobre a qual são lançados o traçado geométrico e as
sondagens geológicas com seus correspondentes laudos de avaliação do solo.
A primeira questão a ser avaliada é a inserção correta do projeto em questão
nos Planos Diretores municipais. Em termos práticos, o projetista precisa se
assegurar do correto dimensionamento dos elementos físicos a implantar em

conformidade com as demandas previstas, da correta posição da rede na via
pública ou na área prevista para sua implantação e possível futura intervenção
para serviços rotineiros de manutenção ou de reparação.
Nesse sentido, a elaboração de um orçamento segue a concepção de um Plano
de Trabalho, moldado em consonância aos Planos Municipais acima
mencionados. Estes custos de implantação dos serviços básicos de água e
esgoto devem estar integrados ao Plano de Trabalho do município, por exemplo,
para que sua realização seja anterior à etapa de pavimentação da via em que
serão realizadas as obras de saneamento.
Nesse contexto, a sequência de etapas de implantação é comprometedora à
correta avaliação dos valores dos serviços. Considerando-se que a implantação
de uma nova via pública ou o planejamento de sua recuperação, a execução ou
o reposicionamento de redes de abastecimento de água ou de coleta de esgotos
sanitários deve atender a sequência de eventos (PERT/CPM), de forma a evitar
refaturamentos de trabalhos. Particularizando, não devem ser realizadas
substituições de solos inservíveis em faixas a serem posteriormente escavadas
para o assentamento de redes ou recapeamentos asfálticos em vias antes da
implantação de redes de saneamento.
No caso de implantação de novas vias, a colocação de redes deve ser feita assim
que a cota de assentamento for atingida pela implantação da infraestrutura viária.
A implantação de redes de saneamento em travessias de vias públicas,
posteriormente à colocação do pavimento final, pode resultar numa solução de
custos elevados, que é a realização de obras por Método Não Destrutivo (MND).
Ainda podem se caracterizar situações particulares no Plano de Trabalho em
que a reposição de valas para assentamento de redes de saneamento se inclua
na etapa de terraplenagem, com a vantagem econômica de desonerar as obras
de saneamento e as vantagens técnicas de evitar descontinuidades no reaterro,
com suas frequentes deficiências de controles do grau de compactação. Os
procedimentos de reposição deficiente das camadas de preenchimento de valas
acarretam danos futuros por deformação da pista (desde trincas no
revestimento, afundamentos, desnivelamento de tampas de PV - poços de visita)
causadores de danos à mecânica dos veículos, buracos, “panelas”, até
descolamentos da capa asfáltica, sempre iniciadores de um processo de erosão
por infiltração de águas.
Em se tratando de obras de repavimentação de vias trabalhadas por serviços de
saneamento, percebe-se uma frequente, e porque não dizer insistente, falha nos
controles da administração pública, abrangendo a caracterização dos solos de
reposição do pavimento, sua capacidade de suporte, as espessuras de camada
da base, as especificações da massa asfáltica e os controles de temperatura em
sua aplicação.
É frequente verificar que essa mesma administração pública assume as já
referidas falhas de execução de empresas privadas, repondo, indevidamente, às
suas expensas, por meio de recapeamento, as condições normais de
trafegabilidade das vias trabalhadas.

6.2. Regras técnicas básicas para elaboração de planilhas orçamentárias
Na sequência, indicam-se regras para a elaboração de planilhas orçamentárias:
•

A disponibilidade de uma base topográfica confiável e precisa da
representação do solo sobre a qual é elaborado o lançamento de um
traçado hidráulico, resultando um quadro de quantidades dos serviços a
serem executados;

•

A avaliação geotécnica da caracterização do solo sobre o qual será
trabalhado o projeto concebido. É por meio das sondagens que se
identifica o nível do lençol freático e a provável presença de água quando
da abertura da vala. Se houver curso d’água próximo ao local de
escavação, pode-se ter dificuldade de execução e estabilização da vala
pela presença de lençol freático ou pela formação de fluxo contínuo de
água do rio para a vala de assentamento de tubos. Desse fluxo contínuo
de águas, pode resultar a necessidade de potentes bombas de sucção e
recalque com seus próprios geradores de energia pela indisponibilidade
de rede elétrica adequada no local. Além disso, as sondagens podem
indicar presença de rocha sã ou fraturada. A presença de rocha a ponto
de exigir uso de explosivo deve ser avaliada com muito critério; isto é, a
profundidade pode ser alterada introduzindo-se estações elevatórias de
esgotos se a extensão de material rochoso tomar proporções de custos
muito elevados; ou ainda, se o maciço rochoso é relativamente plano e
extenso, deve-se admitir a possibilidade de lançamento de redes de água
potável e redes coletoras de esgotos nos passeios, com pouca
profundidade e executar as travessias de ruas com tubulação envelopada.
No entanto, como procedimento usual de projeto hidráulico e de
elaboração de orçamentos de redes de saneamento, deve-se evitar,
sempre que possível e economicamente defensável, a implantação de
estações elevatórias de esgotos;

•

A adoção de referências oficiais de preços como Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI/Caixa),
Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO/DNIT), tabelas de
preços de empresas estaduais de saneamento como Companhia
Riograndense de Saneamento (CORSAN), Companhia Catarinense de
Águas e Saneamento (CASAN), Companhia de Saneamento do Paraná
(SANEPAR), Companhia de Abastecimento do Estado de São Paulo
(SABESP) e outras, ou ainda, adotar referências mercadológicas, para as
quais se terá, sempre que possível, o critério de média ou “mediana” a
adotar;

•

A prática exige, em inúmeras situações, estimar custos de serviços cujas
particularidades os diferenciam dos itens comumente listados e
amplamente conhecidos. Nesses casos, é preciso elaborar uma
“Composição de custos” partindo-se de referências oficiais, mas
acrescentando subitens para materiais e/ou serviços, de forma a gerar um
valor de serviço mais realista e particularizado para determinadas
circunstâncias. Em outras palavras, é preciso avaliar as reais condições

dos locais onde serão executadas as obras, de modo a ajustar os
referencias de preços na elaboração do orçamento. Os preços adotados
na planilha orçamentária devem ser praticáveis. Não devem estar fora do
mercado local, sob o risco de inviabilizar determinadas especificações
técnicas. Há exemplos significativos de situações diferenciadas de preços
para materiais como areia, que influenciam diretamente nas composições
de custos para serviços específicos como colchão ou berço de areia em
valas de assentamento de redes, ou na composição de concreto estrutural
ou em camadas de assentamento de pavimentos estruturados ou de
passeios;.
•

A elaboração de Planilha Orçamentária representativa da obra em foco,
iniciando-se pela itemização dos serviços a serem executados, deve ter
plena concordância com as especificações (Termo de Referência - TR)
constantes do Projeto Básico.

Essa planilha, portanto, deve representar de forma clara o quantitativo de
serviços a executar. Normalmente resulta da montagem em planilha anexa das
parcelas que compõem o quadro de quantidades (Memória de Cálculo da
planilha orçamentária). É imprescindível a plena transparência desse quadro de
quantidades para que o revisor do orçamento identifique no projeto a origem de
cada parcela.
Fica evidente que o quadro de quantidades é o espelho das futuras medições.
Nesse particular é importante que o Projeto Básico e/ou as Normas ou Critérios
de Medição e Pagamento façam menção clara da forma de elaboração dos
Boletins de Medição (BMs). Por exemplo, ao quantificar os diversos volumes de
escavação de valas conforme as diferentes profundidades, esse critério deve
constar explicitado no TR para um perfeito entendimento de todos os envolvidos.
Nos contratos específicos de execução de obras, há certa dificuldade de se
prever com boa precisão, no projeto básico, os quantitativos de serviços, uma
vez que quase sempre o regime de execução deve ser o de preços unitários
pelas incertezas de obras “embaixo da terra”. Talvez um projeto executivo, bem
elaborado, para o momento da licitação, poderia retratar melhor esse quadro de
quantidades. Alerta-se que distorções muito grandes podem exigir alterações
acima das permitidas para contratos regidos pela lei geral de licitações.
Por outro lado, nas concessões comuns e PPP, para operação e manutenção de
sistemas, as licitações são realizadas, respectivamente, com “elementos do
projeto básico” (art. 18, inciso XV da Lei Federal nº 8.987/1995) e “estudos de
engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível
de detalhamento de anteprojeto” (art. 10, § 4º da Lei Federal nº 11.079/2004),
porém, com orçamentos estimativos bem avaliados. As obras em si são meios
para complementar o principal, que é a prestação do serviço público.
Ainda com relação aos orçamentos há que se atentar de modo especial para
materiais não comuns na região ou próximo dos locais de execução. Como
exemplo, para a execução de redes coletoras de esgotos, é preciso observar a
disponibilidade local de material granular adequado tanto para a camada de

berço como para a camada de recobrimento das tubulações. A escassez de areia
limpa, isenta de corpos estranhos, pode exigir preços diferenciados dos
existentes nas referências oficiais. Para isso, deve-se admitir similaridade, o que
se permite com material granular resultante de trituração de Resíduos de
Construção e Demolição (RCD) e/ou Resíduo de Construção Civil (RCC).
No que se refere aos quantitativos lançados nas planilhas orçamentárias visando
custos de pavimentação, é preciso identificar quantitativos que tenham volumes
práticos. Por exemplo, especificar camada de capa asfáltica emborrachada para
quantidades pequenas pode se tornar uma dificuldade para se obter no mercado
ou ser de custos superiores aos lançados em planilhas.
7. Aplicação da Plataforma BIM (Building Information Modelling) em
sistemas de saneamento básico
A plataforma BIM se insere num mundo virtual cada vez mais real nas vidas
profissionais. Os recursos de informática, aplicáveis às atividades intelectuais e
profissionais, estão tornando a plataforma BIM uma linguagem universal
obrigatória. Aliás, a velocidade espantosa do desenvolvimento virtual das
ferramentas de trabalho está tornando perturbadora e opressiva a utilização de
novas tecnologias nesse interminável processo de obsolescência programada.
Aplicada ao saneamento, a plataforma BIM oferece recursos ilimitados de
representação gráfica digital, podendo mostrar claramente os possíveis conflitos
de interferências das diversas áreas de projetos hidráulico, estrutural, elétrico,
automação e operacional, reduzindo os tempos de trabalho e eliminando os
retrabalhos, permitindo a visualização do todo em seu conjunto e em seu
detalhamento. Um passo importante do uso desse recurso é a simulação da
operação em que as possíveis falhas de dimensionamento se mostram
claramente.
Outro aspecto importante da plataforma BIM é permitir o planejamento em
etapas e a gestão on line na sua concretização. Os agentes de projetos ou de
gestão podem trabalhar de forma integrada mesmo à distância com a
simultaneidade e o imediatismo de definições.
Como uma ferramenta universal, está tornando obrigatório seu uso em todos os
segmentos técnicos desde planejamento de empreendimentos, projetos e seus
detalhamentos, implantação e sua respectiva gestão de tempos e materiais, até
sua operacionalização e gerenciamento.
8. Considerações finais
A orientação clara da Lei Federal nº 14.026/2020, é de aplicação célere de
montantes financeiros extraordinários na implantação de empreendimentos de
saneamento básico com aplicação de recursos privados para a realização de
metas físicas audaciosas.
Do ponto de vista técnico, essa proposta de universalização dos serviços em
foco passa por etapas muito bem definidas de:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Estudo de concepção e planejamento do empreendimento;
Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira que aprovará ou
não a proposição do investimento;
Quesitos técnicos, legais e ambientais fundamentados na análise e
aprovação (ou não) do objeto em avaliação;
Projetos e orçamentos viáveis e seguros na implantação e na
operação;
Aferições digitais de simulações muito próximas da futura realidade
nas metas físicas e nos cronogramas.

O ponto de equilíbrio e segurança de toda a concepção será dado por
profissionais qualificados e experientes e com projetos baseados em parâmetros
realistas, de forma a dar solidez ao planejamento global, fazendo-o merecedor
de aportes de investimentos abrangentes em valores e nos tempos de aplicação
e retorno.
Assim, em função das diversas questões apontadas, muitas delas remetem à
qualidade e eficiência do projeto, resta de suma importância a fiscalização e a
regulação dos serviços, já que a avaliação da eficiência e eficácia dos serviços
prestados é dever das Agências Reguladoras (art. 23, inciso VII da Lei Federal
nº 11.445/2007).
O acompanhamento desde a fase de projeto é, da mesma maneira, fundamental.
A eficiência da prestação depende dessa etapa de planejamento dos sistemas,
pois estudos que contemplem comparativos da melhor concepção são condições
essenciais para a eficiência da prestação, como definidores de custos futuros
com energia, operação, manutenção etc.
Também, esses estudos são fundamentais para definir a melhor forma de
contratação de obras, pois permitem uma comparação objetiva entre a
contratação por PPP ou Concessão Comum, bem como a terceirização e a
melhor opção possível entre as demais modalidades de contratação.
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