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Apresentação Conselho Editorial

Apresentação
É notório, nos últimos anos, que o saneamento básico tem atraído cada vez mais 

a atenção tanto do poder público quanto da população em geral, que, aos pou-

cos, vem elevando sua compreensão da essencialidade e do impacto desses ser-

viços sobre os mais diversos aspectos, como saúde, meio ambiente e desenvol-

vimento econômico. A maior importância atribuída ao tema é acompanhada pelo 

crescimento do interesse em garantir que os serviços sejam prestados da melhor 

maneira possível, de modo que todos possam usufruir ao máximo de seus efeitos 

positivos. Esse interesse acaba se estendendo também ao tema da regulação, 

haja vista o papel fundamental que exerce na garantia da acessibilidade e quali-

dade dos serviços públicos,  estabelecendo padrões mínimos de qualidade e es-

timulando a eficiência das empresas em busca da universalização.

Procurando atender a esses anseios, é com muito entusiasmo que  a Agência 

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) inaugura esta primeira edição da Revista 

Regulação em Foco, uma publicação eletrônica semestral que tem por objetivo 

divulgar artigos técnicos, artigos de opinião e entrevistas, além de uma varieda-

de de outros textos informativos providos por pesquisadores e especialistas que 

atuam no setor de saneamento e regulação.

A Revista Regulação em Foco é a concretização de uma aspiração de longa data da  

Arsae-MG. Com o periódico, desejamos cumprir ainda mais com nossa missão de 

regular com a máxima transparência e controle social. Esperamos ainda poder con-

tribuir de maneira positiva, em Minas Gerais e além de suas fronteiras, na construção 

e consolidação das melhores práticas em regulação e na prestação de serviços pú-

blicos para todos os cidadãos.

Conselho Editorial.

Os textos buscam apresentar opiniões de especialistas sobre gestão e 
boas práticas no setor, assim como estudos que estejam na vanguarda do 
desenvolvimento científico, promovendo um diálogo e um contato mais 
próximo entre poder público, academia e sociedade. Ademais, a publica-
ção traz textos de caráter orientativo e informativo, que são de interesse 
de um grande público, incluindo usuários e prestadores de serviços.
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Carta do Dirigente Máximo Antônio Claret 

Caro leitor, 

Ao assumirmos a nova gestão da Arsae-MG, esta-

belecemos como compromisso a aproximação do 

universo da regulação com a população em geral. 

Para isso, focamos em implementar uma gestão 

cada vez mais transparente. 

Contudo, entendemos que o conceito de transpa-

rência vai além de disponibilizar informações. Muito 

mais que isso, acreditamos que atuar com transpa-

rência é proporcionar aos cidadãos a capacidade 

de efetivamente compreender e aplicar as informa-

ções disponibilizadas ao seu interesse.  

Diante de tamanho desafio, a Arsae-MG busca cada 

vez mais inovar em seu campo de atuação. Assim, é 

com enorme satisfação que apresento a nova revis-

ta da Agência: Revista Regulação em Foco. O peri-

ódico faz parte de um Programa, de mesmo nome, 

e que também conta com um Podcast e um Webi-

nar mensal, para discutirmos o tema da regulação 

com objetivo de levar mais conhecimento à popu-

lação sobre o papel da Regulação, sua importância 

e o impacto na vida das pessoas. 

Ela será disponibilizada de forma gratuita e total-

mente eletrônica, a cada semestre. Sua interface e 

conteúdo foram pensados para proporcionar uma 

leitura leve e de fácil compreensão, contendo arti-

gos técnicos, artigos de opinião e entrevistas com 

especialistas e autoridades da área. 

Espero que a revista se torne referência para o pú-

blico geral e especializado e que possamos cada 

vez mais desenvolvê-la e avançar no cumprimento 

dos objetivos para os quais ela foi idealizada.

Desejo-lhes uma ótima leitura.

A publicação surge a partir de um anseio da Dire-
toria, bem como de todo o Corpo Técnico da Agên-
cia, no sentido de apresentar à sociedade as mais 
recentes discussões técnicas e de opinião sobre 
assuntos relacionados à Regulação de Serviços 
Públicos e Saneamento. 

Carta do Dirigente Máximo

Por Antônio Claret 
de Oliveira Júnior
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É graduado em Administração de Empresas, na Fundação Getúlio Vargas/RJ. Foi líder empresarial, no final de década 

de 70 e presidiu o Centro Industrial do Ceará – CIC. Em 1984 coordenou a organização do primeiro comitê eleitoral de 

apoio à candidatura de Tancredo Neves à Presidência da República. Em 1991 assumiu a presidência nacional do PSDB. 

Em 1994 foi eleito governador do Ceará e reeleito em 1998. Em 2002, foi eleito para o Senado. No período de 2005 a 

2007 assumiu novamente a presidência nacional do PSDB. Em outubro de 2014 foi eleito novamente para o cargo de 

Senador pelo Estado do Ceará e cumpre, atualmente, seu segundo mandato parlamentar. Em 2017 foi eleito Presidente 

da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Em fevereiro de 2019, foi indicado para integrar como membro titular as 

Comissões de Assuntos Econômicos e Constituição, Justiça e Cidadania. Ainda em 2019, também exerceu a relatoria da 

Comissão Especial de acompanhamento da Reforma da Previdência. Em 2020, foi relator do Novo Marco Regulatório 

do Saneamento Básico no Brasil.

1. Senador, considerando a heterogeneidade do 

Saneamento no Brasil, como o senhor avalia o pa-

pel da Regulação para homogeneizar a prestação 

dos serviços em regiões com tantas diferenças?

Um dos mais importantes objetivos do novo mar-

co legal do saneamento é justamente fazer com 

que haja padrões de prestação dos serviços, tanto 

em termos de quantidade quanto em qualidade, e 

que sejam uniformes em todo o território nacional.  

A regulação tem importância central nesse proces-

so porque é por meio dessa atividade que esses 

padrões são exigidos dos prestadores. E vai contri-

buir para o atingimento desse objetivo a Agência 

Nacional de Águas (ANA), que tem a responsabili-

dade de instituir normas de referência nacionais de 

regulação. É importante lembrar que o não cum-

primento de normas de regulação pode ensejar, no 

limite, a perda da concessão.   

2. Qual será o maior desafio para o Brasil conse-

guir atingir as metas colocadas pelo Novo Marco 

do Saneamento Básico? Em sua opinião, o Brasil 

estaria maduro o suficiente para implantar o mo-

delo proposto?

O maior desafio será garantir a integração da ação 

governamental municipal, estadual e nacional, nos 

termos propostos na lei. O nível federal deve-se res-
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ponsabilizar pelas normas de referência nacionais, 

a cargo da ANA, como já disse. Os governos esta-

duais devem se concentrar na formação dos blo-

cos de prestação regionalizada. Os municípios, por 

sua vez, são os responsáveis pelo levantamento de 

suas necessidades e, especialmente, pela constru-

ção de estrutura de gestão associada dentro das 

áreas de prestação dos serviços de saneamento.  

O Brasil está maduro para superar essa mazela social 

que condena a metade de sua população a convi-

ver com esgoto in natura e 35 milhões de brasileiros 

a não terem água tratada disponível em quantida-

de e qualidade mínimas em suas casas e escolas. E 

o novo marco legal do saneamento trará capitais 

disponíveis na iniciativa privada para universalizar  

a prestação do serviço para todo o país.

3. Considerando a dificuldade histórica dos municí-

pios brasileiros em se organizarem em soluções con-

sorciadas, como os Blocos Regionais irão superar 

essas adversidades tornando-se um instrumento efi-

ciente de governança para o setor de Saneamento?

A lei que institui o novo marco legal do saneamento 

considerou essas dificuldades e prevê que os esta-

dos serão responsáveis pela formação dos blocos 

e, caso os governos estaduais não consigam fazê-lo 

dentro de um ano, essa responsabilidade caberá ao 

governo federal. Deve-se também considerar que a 

lei introduziu incentivos econômicos para a forma-

ção dos blocos: verbas orçamentárias federais es-

tarão disponíveis prioritariamente para investimen-

tos nos blocos. 

4. O artigo 16 da Lei 14.026 de 2020 permitia que 

os contratos de programa – firmados diretamente 

entre os titulares e as empresas estaduais e munici-

pais de água e esgoto – fossem renovados por até 

30 anos, sem licitação, até 31 de março de 2022. 

No entanto, tal artigo acabou sendo vetado pelo 

presidente Jair Bolsonaro. Vários governadores se 

colocaram contrários a esse veto, alegando que o 

artigo teria possibilitado uma transição mais suave 

para o Novo Marco do Saneamento. Para eles, sua 

retirada gera uma insegurança jurídica que pode 

tanto paralisar projetos em andamento quanto re-

pelir novos investimentos. Os defensores do veto, 

por outro lado, argumentam que o artigo 16 não 

estava alinhado com o objetivo da lei de fomentar 

a competitividade entre os prestadores de serviço 

esta, sim, capaz de gerar os melhores resultados. 

Qual é a opinião do senhor a respeito do assunto?

O artigo 16 foi produto de uma negociação entre o 

Congresso Nacional e os governadores. É fundamen-

tal para a transição do novo modelo, que deve ter 

operadores estaduais e privados disputando os con-

tratos dos blocos. Eu sou contra o veto do presidente 

da República e, portanto, votarei por sua derrubada 

quando for apreciado no Congresso Nacional.

5. Qual foi a inspiração para a alteração da nova 

lei do saneamento? Ela se baseou em experiên-

cias de outros países no saneamento ou de outros 

setores de infraestrutura do Brasil?

O que motivou minha ação no sentido de liderar as 

discussões que levaram ao novo marco legal do sa-

neamento foi o absoluto descabimento de termos 

100 milhões de brasileiros convivendo com esgoto 

e 35 milhões privados de água tratada em pleno 

século 21. Tive, em meu tempo de governador no 

Ceará, resultados excelentes nas áreas de saúde e 

educação como resultado de investimentos na área 

de saneamento. 

Buscamos inspiração nas melhores práticas  
internacionais, identificamos os principais erros  

de experiências mundo afora e cuidamos de evitá-los. 

O novo marco legal é o resultado também de qua-

se dois anos de debate em que todas as partes fo-

ram ouvidas e seus argumentos cuidadosamente 

considerados. 

6. Em 2018, segundo dados do SNIS, 50% da po-

pulação brasileira não tinha acesso a esgoto trata-

do e mais de 15% não tinha acesso à água tratada. 

Por que o país levou tanto tempo para adotar me-

didas no sentido de reverter essa situação?

Pela associação de três fatores: abertura tímida aos 

investimentos privados, por conta do contrato de 

programa, que podia ser celebrado sem licitação 

entre município e empresas estaduais, principal-

mente; pela ineficiência de boa parte das empresas 

estaduais, explicada em muitos casos por seu uso 

político ou pelo corporativismo; e pela incapacidade 

REGULAÇÃO EM FOCO
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Entrevista de Capa Tasso Jereissati  

desses operadores de tomarem empréstimos ou re-

ceberem recursos do orçamento federal, em função 

de sua situação em geral delicada, salvo algumas 

poucas e honrosas exceções. Em resumo, o modelo 

faliu e tornou-se crescentemente disfuncional.   

7. Há um estudo da Confederação Nacional da In-

dústria (CNI) que destaca a falta de concorrência 

no setor de saneamento como uma das razões que 

contribuem para a falta de acesso da população 

brasileira à água e esgoto. Atualmente mais de 90% 

dos serviços de saneamento básico são prestados 

por empresas públicas estaduais ou municipais. 

Essas empresas em geral atuavam em regimes de 

monopólios e as contratações não eram feitas por 

licitação. Sem obrigações contratuais claras e com 

prorrogações infinitas, as empresas tinham poucos 

incentivos para aumentarem sua eficiência. Como 

o Novo Marco impactará nessa realidade?

O novo marco legal do saneamento suprimiu a pos-

sibilidade de assinatura dos contratos de programa, 

portanto, sem licitação, entre empresas estaduais 

e os poderes concedentes. Serviços de saneamen-

to devem ser prestados no regime de concessão e, 

portanto, a seleção do prestador será feita por con-

corrência pelo contrato. Que fique claro, entretan-

to, que o novo marco legal não favorece a iniciativa 

privada. O que enfatizo é que estamos introduzindo 

competição no setor de saneamento. Pelo fato de 

que levam ampla vantagem pelo conhecimento do 

negócio, tenho certeza, aliás, que haverá presença 

substancial das estaduais no sistema de prestação 

do novo modelo.

8. Outro problema apontado como um obstáculo 

para que água e esgotos tratados cheguem até a 

casa das pessoas é a falta de recursos para os in-

vestimentos de infraestrutura necessários. Endivi-

dados e às vezes com dificuldades até de pagar 

salários, estados e municípios, que são os donos 

da maior parte das companhias de saneamento, 

não estariam conseguindo investir na expansão 

da rede de água e esgoto de forma a possibilitar 

a universalização do atendimento. Que soluções 

o Novo Marco regulatório traz nesse sentido? O 

senhor vê como suficientes para a universalização 

dos serviços?

Vamos ter claro: saneamento básico tem que ser 

prestado de maneira eficiente e sustentável. Nisso em 

nada se difere de outros serviços igualmente impor-

tantes para a vida das pessoas, como o provimento 

de eletricidade e, como estamos vendo agora, em 

função da pandemia, e de serviços de dados, já que 

nossos estudantes passaram a ter aulas pela internet. 

No caso do saneamento, há evidentemente  
muita ineficiência na prestação de seus serviços. 

Temos conhecimento, por exemplo, de que  
boa parte da recomposição de tarifas foi  

alocada em gastos com salários. 

Se não há investimento, ou melhor, se os recursos  

são gastos antes com custeio, como esperar que 

haja aumento de receitas e, assim, de formação 

de novos capitais para realimentar o processo  

de expansão dos serviços? Então decidimos, no 

novo modelo, pela abertura do mercado de manei-

ra competitiva. Para universalizar os serviços, se-

rão investidos 700 bilhões de reais até 2033. E isso 

contribuirá para levarmos água e esgoto a mais de 

100 milhões de brasileiros que estão esquecidos, 

invisíveis para efeito de satisfação de suas necessi-

dades na atualidade.

9. Diversos dispositivos do Novo Marco regulató-

rio preveem a contratualização e monitoramento 

de metas, parâmetros e resultados da prestação de 

serviços. Há uma ênfase muito maior no controle do 

desempenho do prestador do serviço. As políticas 

de saneamento anteriores já previam metas para 

universalização que não foram concretizadas. Por 

que esse novo modelo promete ser mais efetivo?

O modelo anterior estava calcado no investimento 

público, que se reduziu substancialmente em função 

de limitações fiscais durante a última década,  em 

um sistema muito ineficiente. Além disso, havia cla-

ra deficiência coercitiva nos instrumentos previstos. 

Como exigir execução de investimentos se os con-

tratos de programa assinados entre o Poder conce-

dente e as prestadoras estaduais simplesmente não 

continham compromissos explícitos, isso claro, quan-

do havia prestação de serviço a coberto mesmo de 
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um contrato de programa, o que é muito mais co-

mum do que se esperaria. E como lidar com a influ-

ência política, na administração desses contratos? 

E que fique claro também que, lamentavelmente, 

mesmo o sistema de regulação, como funcionava 

no modelo antigo, carecia da autonomia necessária 

para bem cumprir seu papel. O novo modelo en-

frenta abertamente o problema  da ineficiência. No 

regime de concessões, o não cumprimento de me-

tas enseja até o rompimento do contrato. O sistema 

de regulação funcionará de acordo com normas de 

referência nacionais baixadas pela ANA, inclusive 

do ponto de vista da governança. E tão importante 

quanto à promoção de princípios de boa regulação 

é a abertura do mercado que possibilitará investi-

mentos necessários para universalizar a prestação 

dos serviços de maneira sustentada e eficiente.  

10. Muitas críticas de oposição ao projeto do Novo 

Marco Regulatório se fundamentavam no temor de 

que as tarifas de água e esgoto pudessem acabar 

encarecendo e inviabilizando o acesso das popu-

lações de baixa renda. Há realmente esse risco? 

Quais mecanismos da nova lei impedem ou redu-

zem as chances de isso acontecer?

Primeiramente, consideremos que metade da po-

pulação brasileira paga hoje o custo mais alto que 

alguém pode pagar por serviços de saneamento: 

a inexistência de sua prestação causa, a cada ano, 

350 mil internações hospitalares por doenças que 

são transmitidas pela água. 

Muitos pagam com a própria vida. Há estudos 
que demonstram que crianças que não têm acesso 

ao saneamento têm perspectivas escolares e 
profissionais limitadas. 

Mas tratemos da questão da tarifa. Estudo elabo-

rado por especialistas do mercado demonstra que 

em um cenário com baixíssimo nível de eficiência 

no setor de saneamento, que é o que vigora no Bra-

sil na atualidade, seria necessário um aumento de 

tarifa da ordem de 33% para garantir a universali-

zação. Em outro cenário, de melhoria na eficiência 

da prestação do serviço de saneamento, água e es-

goto, as tarifas subiriam 5%. Então, considerando 

o que aconteceu nos setores de telefonia e de ele-

tricidade, em que os ganhos de eficiência, em es-

pecial pela adoção de novas tecnologias, produzi-

ram resultados bem melhores do que inicialmente 

estimados, é razoável antecipar que a universaliza-

ção não impactará de maneira sensível nas tarifas. 

Mesmo que haja algum impacto, o fato de termos  

superado os múltiplos problemas sociais associados  

à trágica situação da atualidade parece muito jus-

tificado, em especial quando se considera que, em 

média, as famílias brasileiras gastam apenas 1,2% de 

sua renda com serviços de saneamento. Em todo 

caso, o novo marco legal do saneamento permite 

a cobrança de tarifas sociais e até mesmo o paga-

mento de subsídios para garantir que todos os bra-

sileiros sejam beneficiados.

11. A adesão aos blocos permite o acesso a recur-

sos não onerosos da união. Por outro lado, isso 

pode implicar em tarifas maiores para os municí-

pios superavitários. Sendo assim, e na sua opinião, 

os mecanismos presentes no Novo Marco do sane-

amento são suficientes para que esses municípios 

integrem Blocos Regionais? O Senhor gostaria de 

encerrar a entrevista com alguma questão adicio-

nal que considere pertinente?

A prestação regionalizada é boa para todos os 

municípios, sejam eles superavitários ou não. Ali-

ás, como já disse, a própria noção de deficitário é 

questionada no novo marco legal do saneamento. 

Um município pode ser deficitário considerando-

-se uma situação em que os serviços são presta-

dos com grande ineficiência, que, aliás, é o caso, 

em geral, no Brasil. Mas esse mesmo município será 

superavitário caso os serviços sejam prestados de 

maneira mais eficiente. Os consumidores de muni-

cípios tidos como superavitários podem se bene-

ficiar com ganhos de escala, algo de importância 

central para a formação do preço da tarifa. Minha 

preocupação, entretanto, foi e é em garantir que 

serviços de saneamento beneficiem todos os bra-

sileiros pobres ou ricos, habitantes de municípios 

superavitários ou tidos por deficitários em termos 

dos níveis de eficiência com que funciona o sistema 

de saneamento na atualidade. 

Entrevista de Capa Tasso Jereissati  
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Encerro essa entrevista agradecendo 
pela oportunidade e ressaltando o  
papel fundamental da estrutura de  
regulação brasileira para garantirmos 
a superação da situação inaceitável 
dos níveis de cobertura dos serviços  
de saneamento no Brasil.
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Fernando Alfredo 
Rabello Franco

ENTREVISTAS
1. Com a publicação do Marco Regulatório pela Lei 

nº 14.026/2020, que eixos da regulação do setor 

de saneamento ganharão maior importância? 

Considerando que um dos pilares do novo marco 

regulatório é a concessão da prestação dos servi-

ços, a regulação econômica ganhará maior dimen-

são devido à necessidade da sustentabilidade eco-

nômico-financeira dos contratos, associados aos 

instrumentos de padronização dos contratos.   

2. Sobre as normas de referência da ANA, o que 

traria mais ganhos para o setor de saneamento: o 

direcionamento dessas normas para a prestação 

dos serviços ou para as agências reguladoras in-

franacionais?

Num primeiro momento, a depender da agenda re-

gulatória da ANA e do conteúdo das normas de 

referências associadas à governança regulatória, 

as agências reguladoras infranacionais poderão ser 

bastante beneficiadas.

3. Como a ABAR tem lidado com a possibilidade 

de conflito normativo entre as futuras normas de 

referência pela ANA e as normas existentes das 

agências reguladoras infranacionais? 

Advogado, formado pela Universidade de Fortaleza, 

com especialização em Direito Tributário pela mes-

ma instituição, Presidente da Associação Brasileira de 

Agências de Regulação-ABAR, Diretor Conselheiro da 

Agência Reguladora do Estado do Ceará-ARCE.
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A ABAR, por meio de um Grupo Técnico represen-

tado por diversas agências, inclusive a Arsae-MG, 

tem estudado estratégias e encaminhado contribui-

ções para a ANA acerca da metodologia de cons-

trução das normas de referência. Nesta construção, 

a ABAR tem ressaltado a necessidade de a ANA 

incorporar as boas práticas já construídas ao longo 

de mais de uma década de regulação infranacional, 

bem como o respeito a normativos pré-existentes 

e consolidados, o que poderia causar insegurança 

jurídica para o setor. 

4. Como o presidente avalia a independência das 

agências em relação ao poder público e às empre-

sas reguladas? Na sua visão, como o Novo Marco 

afeta essa relação? 

Não há como se falar em regulação adequada se 

não houver independência da Agência em relação 

aos demais poderes e aos prestadores de serviços. 

Para tanto, precisamos ampliar a autonomia ad-
ministrativa, orçamentária e financeira e, ao es-
tabelecer norma de referência sobre governança 

regulatória, a ANA pode criar incentivos positivos 
para melhoria da qualidade da regulação. 

Além disso, considerando os prazos e a complexi-

dade do novo marco, aquelas Agências infranacio-

nais que não forem dotadas de requisitos de inde-

pendência, não conseguirão cumprir minimamente 

o estabelecido no novo marco. 

5. O PL 529/2020, da AL-SP, prevê que alguns 

processos sejam submetidos à avaliação do Poder 

Concedente antes da deliberação das diretorias 

colegiadas das agências reguladoras estaduais. 

Que impactos podem ser gerados com a aprova-

ção de propostas como esta? 

O referido PL aponta claramente na direção contrá-

ria do novo marco regulatório setorial, ao fragilizar 

a regulação do saneamento básico. Desta forma, 

entidades reguladoras que não atendam a crité-

rios adequados de governança, governos estaduais 

e municipais, além de prestadores de serviços, te-

rão restrições ao acesso a recursos da União, sejam 

onerosos ou não. 

6. Por diversos fatores, muitos contratos de pres-

tação de serviços são generalistas e não contem-

plam padrões mínimos de abrangência e qualida-

de dos serviços. Como as agências reguladoras 

podem contribuir para a melhoria dos contratos? 

O senhor acredita que a definição de regras gerais 

por parte da ANA impactará nisso?

Importante ressaltar que o novo marco regulatório 

detalhou requisitos para o conteúdo dos contratos, 

bem como estabeleceu metas e datas-marcos para 

a universalização da prestação dos serviços, além 

da normatização de referência acerca de padrões 

para instrumentos contratuais.  Inclusive exige por 

parte das Agências a verificação anual do cumpri-

mento das metas de universalização e não intermi-

tência do abastecimento, de redução de perdas e 

de melhoria dos processos de tratamento. Todo este 

ordenamento contribuirá para a melhoria da qualida-

de dos contratos de prestação dos serviços firmados, 

com benefícios diretos para a sociedade.

7. Desde a Lei 11.445/2017, quais os maiores avan-

ços na regulação do setor de saneamento? O se-

nhor considera que a regulação do setor estaria 

madura o suficiente para absorver as mudanças a 

serem estabelecidas pelo Novo Marco?

A transparência nos processos de revisão tarifá-

ria e a melhoria na prestação dos serviços são, de 

fato, os principais avanços trazidos pela regulação 

setorial, entretanto precisamos, por meio de indi-

cadores, mensurar efetivamente as contribuições 

trazidas pela regulação setorial. Diante do expos-

to, há acúmulo de conhecimento e experiência para 

absorver os novos desafios do novo marco, porém 

não podemos esquecer de que há cerca de 2.000 

municípios, operados por SAAEs e DAEs, e que ain-

da não são regulados. Ademais, se faz necessário 

aumentar o quadro de servidores concursados e 

qualificados para a maioria das agências regulado-

ras infranacionais. 
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8. Considerando a existência de mais de 50 agên-

cias vinculadas à ABAR por todo o território mi-

neiro e os 10 anos de atuação da Arsae-MG, como 

o senhor avalia o estágio de maturidade da Agên-

cia Mineira? 

Considerando a expertise do seu quadro técnico e 

o processo de seleção pública de seus dirigentes, 

a Arsae-MG se destaca atualmente como uma das 

principais agências infranacionais do País, inclusi-

ve com vários destaques como a metodologia de 

fiscalização indireta (sistema de indicadores), pro-

jeto ACERTAR, critérios para tarifação social e de 

regulação econômica, entre outros. Desta forma, a 

Arsae-MG serve como referência de boas práticas 

para as demais agências reguladoras infranacionais.

9. O Senhor gostaria de encerrar a entrevista com 

alguma questão adicional que considere pertinente? 

Gostaria de parabenizar a Arsae-MG pela iniciativa 

de elaboração de sua revista técnica, haja vista que

a difusão do conhecimento regulatório  
é fundamental para conscientização  
da sociedade acerca da importância  
dos ganhos trazidos pela regulação 
para a prestação dos serviços e para  
a própria sociedade.
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Christianne 
Dias Ferreira

ENTREVISTAS
1. Como a ANA tem se preparado para assumir a 

atribuição de atuar nas normas de referência para 

regulação?

O processo de discussão do Novo marco legal do 

Saneamento Básico, Lei nº 14.026, de 15 de julho de 

2020, se iniciou em um Grupo de Trabalho na Casa 

Civil da Presidência da República, em 2016, e foi ob-

jeto de duas propostas legislativas do Governo. No 

Congresso Nacional foi estabelecido também amplo 

debate com a sociedade e atores envolvidos. Desde 

então, a ANA vem se preparando, no entanto, sabe-

mos que o desafio de estabelecer normas de refe-

rências e diretrizes regulatórias para o setor é muito 

grande ainda mais por estar sendo colocado junto 

com o processo de estruturação da Agência. Essa 

nova função, portanto, demanda organização da 

Agência e formação de equipes. Nós criamos em fe-

vereiro de 2019 um Grupo de Trabalho na ANA para 

podermos ir nos preparando internamente para o 

trabalho. No corrente ano fizemos a redistribuição 

de servidores da ANA que estavam alocados em ou-

tras áreas e que tinham interesse em trabalhar com 

o tema para compor o GT Saneamento. Concluímos 

também o processo de seleção de 41 servidores fe-

derais de outros órgãos e entidades que deverão ser 

Atualmente Diretora-Presidente da Agência Nacional 

de Águas do Brasil. Experiência em Administração Pú-

blica desde as perspectivas governamentais e parla-

mentares e em Direito Privado. Foi chefe da área de 

Infraestrutura da Presidência da República (2016-2018) 

e Servidora Pública do Setor Jurídico do Parlamento 

Brasileiro (2007-2016). Foi professora de Direito no 

Centro Universitário de Brasília - UniCEUB (2010-2018).
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alocados na ANA e já encaminhamos proposta de 

Decreto que modifica a estrutura da ANA, alterando 

nossa estrutura e agregando os cargos em comissão 

para estruturar a equipe técnica, conforme o per-

missivo legal. Esperamos que esses processos sejam 

concluídos com a máxima brevidade possível. 

2. Quais são os temas das normas de referência 

que a ANA tem priorizado inicialmente? O que se 

espera desenvolver em um segundo momento?

Logo após a sanção do novo marco, iniciamos o diá-

logo para darmos início ao processo de construção 

de nossa agenda regulatória a qual estabelecerá os 

temas prioritários a serem tratados no exercício de 

2021 e 2022. Realizamos reuniões com os agentes do 

setor, agências infranacionais e entidades represen-

tativas de municípios e coletamos sugestões para a 

construção da Agenda Regulatória para o próximo 

biênio. “Essa Agendafoi objeto da Consulta Pública 

nº 003/2020, conforme informações no sítio ele-

trônico da ANA. Recebidas as contribuições a Dire-

toria Colegiada da Agência deliberará e teremos os 

temas que serão objeto de estudo pela ANA esca-

lonados em um cronograma ao longo dos próximos 

2 anos. A Agenda Regulatória dará previsibilidade 

em termos da atuação da ANA uma vez que pre-

vê os assuntos que deverão ser estudados, ou seja, 

os problemas que serão identificados e estudados, 

bem como as possíveis alternativas de solução,  

o que pode envolver ou não a edição de normas.

3. Como tem sido o envolvimento dos reguladores e 

associações do setor na construção desse trabalho?

A participação tem sido intensa e permanente. Lem-

bro que as normas e padrões estabelecidos pela 

ANA irão orientar a atuação das agências infrana-

cionais as quais farão a aplicação dessas normas. 

Da adoção dessas normas dependerá o acesso dos 

titulares e operadores aos recursos onerosos e não 

onerosos da União destinados a setor. Então tere-

mos uma mudança bastante significativa que deve 

ocorrer de forma gradativa e sustentável, para que 

os resultados esperados com a edição das Normas 

sejam alcançados de forma mais eficiente possível. 

Outro aspecto que gostaria de ressaltar no que  

se refere a essa participação dos atores do setor  

tem relação com a identificação e a incorpora-

ção de boas práticas e experiências exitosas exis-

tentes no setor, uma vez que muito já foi trilhado 

pelas agências infranacionais e iremos considerar  

e valorizar essas iniciativas.

4. O que se observa da atual situação da regula-

ção de saneamento no Brasil? Quais são os maio-

res problemas observados, e o que se espera de-

senvolver e evoluir para enfrentar tais problemas?

Creio que o processo passa pelo fortalecimento do 

conceito da regulação no país e dos entes regulado-

res para que possam atuar com autonomia, robustez 

técnica, segurança jurídica, transparência e respon-

sabilização. Temos hoje uma fragmentação muito 

grande na regulação do setor o que impõe custos aos 

operadores e dificulta a atração de investimentos. 

Esse ponto é crucial para podermos ampliar a co-
bertura dos serviços ofertados à população bra-
sileira pois não podemos mais ficar dependentes 
apenas da disponibilidade de recursos públicos 

para o setor, cada vez mais escassos. 

Além disso, uma regulação com incentivos adequa-

dos promoverá maior eficiência na provisão dos 

serviços. Hoje temos uma agenda importante para 

avançarmos no que se refere ao elevado índice de 

perda de água tratada e em outros indicadores de 

qualidade dos serviços ofertados.

5. O que se espera desenvolver no sentido de inte-

grar as temáticas de recursos hídricos e saneamen-

to, dada sua correlação intrínseca e a responsabi-

lidade atribuída à ANA a partir do Novo Marco? 

O referido PL aponta claramente na direção contrá-

ria do novo marco regulatório setorial, ao fragilizar 

a regulação do saneamento básico. Desta forma, 

entidades reguladoras que não atendam a crité-

rios adequados de governança, governos estaduais 

e municipais, além de prestadores de serviços, te-

rão restrições ao acesso a recursos da União, sejam 

onerosos ou não. 

6. Como a ANA pretende reestruturar sua equipe, 
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considerando as novas atribuições incorporadas 

pelo Novo Marco? Há previsão de concursos, con-

tratação de cargos em comissão, consultorias ou 

apenas cessão de servidores de outros Ministérios?

Além das medidas já mencionadas no que se refere 

à alocação de servidores da ANA para compor o 

GT Saneamento e à incorporação dos novos cargos 

comissionados, demandamos também realização 

de concurso de público para a Agência para supri-

mento de cargos autorizados na lei de criação da 

ANA que estão vagos.

7. Há pretensão de padronizar a Tarifa Social em 

todo o país?

Não estamos tratando de um serviço regulado pela 

União, portanto, não podemos fazer como no setor 

de energia elétrica no qual temos uma lei federal 

que dispõe sobre a tarifa social.A ANA estabelece-

rá normas de referência sobre a regulação tarifá-

ria dos serviços públicos de saneamento básico e 

nesse processo iremos buscar sempre normas que 

promovam a uniformização da regulação, mas sem-

pre respeitando as esferas de responsabilidade. A 

governança regulatória demanda clareza na defini-

ção dos papéis e responsabilidades institucionais. 

Além disso, temos uma enorme diversidade regio-

nal e peculiaridades que devem ser observadas, em 

especial no que se refere à capacidade de paga-

mento da população.

8. Considerando a grande heterogeneidade das 

Agências Reguladoras do país, como a ANA avalia 

a atuação da Arsae-MG?

Temos reunido informações das agências infrana-

cionais, porém ressalto que a ANA irá avaliar de 

fato a adoção das normas de referência pelas agên-

cias e isso começará a ser feito na medida em que 

as normas forem sendo elaboradas. Minha percep-

ção é que iremos crescer institucionalmente e al-

cançar patamares mais elevados da ação pública,  

todos nós, partícipes desse processo de interação 

e aprendizado mútuo.
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Julvan Rezende 
Araújo Lacerda

ENTREVISTAS
1. Algumas atividades de grande relevância muni-

cipal tradicionalmente exigem bastante articula-

ção dos prefeitos em prol de um objetivo comum: 

transporte intermunicipal, consórcios de redes de 

saúde de média e alta complexidade, aterros sa-

nitários e transporte de lixo hospitalar são alguns 

exemplos. Com a Lei nº 14.026/2020 (Novo Mar-

co Regulatório do saneamento básico), a presta-

ção de serviços de saneamento pode vir a compor 

essa lista de ações que exigem a articulação dos 

gestores municipais. Como a AMM enxerga esse 

processo e como ela está se preparando para au-

xiliar os municípios nessa tarefa?

A Associação Mineira de Municípios (AMM) atua 

no suporte, apoio e capacitação dos municípios. 

O Novo Marco Regulatório do Saneamento alterou 

significativamente as regras do setor. Nesse senti-

do, os municípios demandarão apoio para compre-

ensão e implementação da política de saneamento. 

Pela importância do tema, no próximo Congresso 

Mineiro de Municípios, em 2021, o Novo Marco Re-

gulatório do saneamento constará no debate da 

nossa programação.

É Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Ca-

tólica de Minas Gerais (PUC-MG), e delegado de Polícia 

Civil licenciado. Foi eleito prefeito de Moema, na região 

Centro-oeste de Minas Gerais, em 2012, sendo reeleito 

em 2016. Em 2015, entrou para a diretoria da Associa-

ção Mineira de Municípios (AMM). Já em 2017, foi eleito 

presidente da Associação e reeleito em 2019. Em 2018, 

foi eleito 1o vice-presidente da Confederação Nacional 

de Municípios (CNM), tornando-se o primeiro mineiro a 

ocupar o relevante cargo na entidade nacional.

Foto: Leo Fontes
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2. Como as administrações municipais enxergam a 

perspectiva de formação de blocos para concessão 

conjunta? Os mecanismos previstos pela lei para es-

timular a formação desses blocos serão suficientes?

A perspectiva de formação de blocos necessita, 

além de capacidade técnica para formulação e mo-

delagens destes, de articulação política e institu-

cional muito intensa. Assim, a mera citação em lei 

não garante o sucesso da proposta.

3. Considerando as dificuldades históricas de arti-

culação entre gestões municipais, quais as suas ex-

pectativas em relação à criação dos Blocos Regio-

nais previstos no Novo Marco?

Os Planos Municipais não se tornam desnecessários, 

na nossa visão, a não ser que o bloco contemple os 

quatro eixos do saneamento (água, esgoto, resídu-

os e drenagem) em toda a extensão dos municípios, 

inclusive áreas rurais. O Plano Regional prevalece 

nos aspectos contemplados pelos blocos e, nesse 

caso, entendemos que, se houver participação do 

município na formulação do plano regional, pode 

ser interessante. No entanto, se o plano for feito de 

cima para baixo, pode dificultar sua execução.

4. No caso dessas prestações conjuntas, em blo-

cos, quais são as perspectivas em relação à for-

mulação de planos de prestação regionalizada e à 

criação de mecanismos que garantam o respeito 

a esses planos, sem que sejam concedidos privilé-

gios a municípios que, por exemplo, tenham maior 

atração econômica?

Essa é uma questão central, criar uma governança 

que dê peso adequado aos municípios, mas sem que 

eles dominem o processo decisório. Deve ser criado 

modelo de governança similar ao Metropolitano.

5.  A lógica de incentivos cruzados – a qual o novo 

marco regulatório procura reforçar com o estímulo 

à formação dos blocos de municípios – é frequen-

temente utilizada como argumento para justificar 

a concessão de serviços de saneamento sem lici-

tação e a organização do sistema de saneamento 

em torno de um grande monopólio estatal. Uma 

política que também procura proporcionar acesso 

ao saneamento por parte de populações de baixa 

renda é a tarifa social, mais focalizada e transpa-

rente em termos de identificação dos beneficiá-

rios. Qual é a sua opinião sobre o assunto?

A tarifa social é indispensável para incluir popula-

ções mais pobres, sendo que, em alguns casos, ela 

deve ser feita em mais de uma faixa para atender 

populações em situação de miséria.

6. Qual é o posicionamento da AMM em relação à 

perspectiva de privatização da Copasa?

Conhecemos a precária situação que passa a Copa-

sa. A questão sobre sua privatização deve ser mais 

bem avaliada com os concessionários. Independen-

temente da posição em relação à privatização, em 

qualquer processo de mudança, deve-se ouvir os 

municípios envolvidos, estimular e garantir os in-

vestimentos necessários de forma adequada para 

que um serviço de qualidade seja prestado à popu-

lação com preço justo.  

 

7. Segundo o Sistema Nacional De Informações So-

bre Saneamento – SNIS, em 2018, 82% da popula-

ção residente em municípios mineiros com sistema 

de água era atendida. Nesses mesmos municípios, 

o percentual de população atendida com coleta 

de esgoto era de 72%. Relativamente ao volume 

de água consumida no estado, o percentual de es-

goto tratado era de 42%. A Lei nº 14.026/2020 

prevê que os contratos de prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico deverão definir 

metas de universalização que garantam o atendi-

mento de 99% da população com água potável e 

de 90% da população com coleta e tratamento de 

esgotos até 31 de dezembro de 2033. O senhor 

acredita que os demais dispositivos da lei tornam 

essas metas factíveis?

A legislação é apenas um dos componentes na po-

lítica para a universalização dos serviços propostos. 

Considerando que os processos de licitação duram, 

em média, entre 1 e 2 anos, seria necessário que 

todos os processos fossem concluídos nos próxi-

mos dois, três anos; sem questionamentos, para iní-

cio dos investimentos. No nosso modo de ver é um 

prazo difícil de ser atendido.

 

8. O reconhecimento regulatório dos repasses tari-

fários para fundos de saneamento básico (munici-

pais ou intermunicipais), tal como o estabelecido 
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pela Resolução 110/2018 da Arsae-MG, mostra-se 

coerente com as pautas municipalistas? Na sua 

experiência, para quais ações os fundos tendem a 

ser mais utilizados nos municípios mineiros?

O reconhecimento é totalmente coerente com as 

pautas municipalistas e permite aos municípios que 

possam efetuar ações na área de saneamento, in-

cluindo obras na zona rural. Deve-se considerar que 

o fundo tem como finalidade atender os eixos pro-

postos no plano de saneamento básico. Em evento 

realizado pela AMM, cerca de 300 representantes 

municipais se fizeram presentes, quando foi devi-

damente esclarecido o uso adequado do fundo.

 

9. O Senhor gostaria de encerrar a entrevista com 

alguma questão adicional que considere pertinente?

É importante que nesse processo de adaptação ao 

Novo Marco Regulatório sejam priorizados os mu-

nicípios e as populações que mais necessitam de 

apoio e investimento na área de saneamento. Não 

é aconselhável iniciar pelas regiões centrais e mais 

ricas do Estado. 

O Estado de Minas Gerais é muito 
extenso, diverso, e precisa de ações 
a serem implantadas de acordo com 
a realidade regional.
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Carlos Tavares

ENTREVISTAS
1. Diante do contexto da pandemia causada pela 

Covid-19, como o senhor avalia a situação da Co-

pasa e da Copanor neste enfrentamento, tendo em 

vista que o acesso a água tratada é fundamental 

nessa situação?

A COPASA e COPANOR não pouparam esforços 

para trabalhar em prol dos clientes. Desde a ins-

talação de um comitê permanente multidiscipli-

nar, passando pela adoção de medidas relevantes, 

como a postergação dos vencimentos das contas 

para os clientes comerciais, o não corte do forneci-

mento para os clientes da categoria social e a am-

pliação e modernização de sistemas digitais para 

atendimento ao cliente tendo em vista o fechamen-

to das agências de atendimento. Vale ressaltar que 

também tomamos medidas no âmbito interno im-

portantes, como o treinamento dos empregados, 

remanejamento de equipes, amplo trabalho de co-

municação e divulgação de medidas importantes, 

que foram essenciais para trafegar no ambiente de 

crise com segurança, serenidade e assertividade. 

As discussões e acordos com a Arsae-MG, ao lon-

go desse tempo foram de grande importância para 

o sucesso obtido.

Formado em Engenharia Civil pela Universidade Fede-

ral de Juiz de Fora – UFJF, com Especialização em Ges-

tão Estratégica em Finanças, é Mestre em Engenharia 

de Produção pela PUC-RJ, tem MBA Empresarial pela 

Fundação Dom Cabral (FDC), com Pós-MBA na Kello-

gg School of Management – Chicago (EUA), além de 

cursar e concluir o Programa para Desenvolvimento de 

Executivos (STC Program) na Kellogg School of Mana-

gement – Chicago (EUA). Cursos na área de Governan-

ça, Riscos e Compliance pela Fundação Dom Cabral 

(FDC) e de Relações Institucionais pelo INSPER-SP 

complementam sua formação acadêmica. Atualmen-

te é Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais - COPASA e ocupa uma posição no 

Conselho de Administração dessa mesma Companhia. 

Com experiência profissional de 20 anos no setor de 

infraestrutura, com destaque para atuação no setor de 

saneamento, tem experiência abrangente nas mais di-

versas áreas da operação do negócio. Anteriormente

ocupava a posição de diretor executivo em um grupo 

privado de infraestrutura na área de saneamento, com 

faturamento anual superior a R$2,0 bilhões.
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2. Com a aprovação do Novo Marco Legal do Sane-

amento Básico, como o senhor visualiza o futuro 

em relação à prestação dos serviços? Como ficaria 

a situação da Copasa e Copanor nesse contexto?

O novo cenário traz grandes desafios. Ambas as 

Companhias seguem uma dinâmica atual de trans-

formação para se adequarem ao novo cenário de 

competitividade. Para situações novas, novas es-

tratégias, modos de fazer, maneiras de se enxergar 

a resolução de questões, mas, acima de tudo, am-

bas trabalhando com o foco nos seus clientes, em 

entregar a eles serviços de qualidade.

3. Considerando as dificuldades históricas entre 

gestões de articulação entre gestões municipais, 

quais as suas expectativas em relação à criação 

dos Blocos Regionais previstos no Novo Marco?

Essa é uma situação para qual será necessária grande 

capacidade de articulação, diálogo e entendimento. 

Em áreas importantes e complexas, a exemplo da 

saúde, esse cenário foi superado e com resultados 

bastante interessantes. Mais uma vez, os desafios 

devem ser encarados como oportunidades de novo 

olhar para questões, por vezes, já de elevada idade.

4. Presidente, para o senhor, em que medida a 

obrigatoriedade de processos licitatórios na área 

de saneamento implica mudanças na atuação da 

Copasa? E no caso da Copanor?

Precisaremos sair de nossa zona de conforto. No 

cenário que se materializa agora, a transformação 

é uma questão vital para perenidade de ambas as 

Companhias. Mais do que nunca COPASA e COPA-

NOR precisarão ser mais eficientes para encarar os 

concorrentes privados nos processos licitatórios. A 

otimização de recursos e seu uso em grau de exce-

lência serão determinantes para melhores resulta-

dos. Nosso papel é transformar a COPASA em uma 

empresa ágil e competitiva.

5. A tarifa social presente no modelo tarifário 

aplicado pela Copasa e pela Copanor ainda não 

abrange toda a população necessitada. O senhor 

avalia que o modelo precisa ser alterado ou bas-

taria maior divulgação?

A Tarifa Social beneficia uma parcela relevante da 

população menos favorecida. No entanto, há gran-

de dinâmica social, mesmo em períodos de reces-

são. Acredito que mecanismos de inclusão devem 

sempre ser discutidos envolvendo todos os atores 

relevantes. Todavia, é igualmente importante trazer 

à luz para que a sociedade debata que sempre que 

um serviço regulado de infraestrutura concede be-

nefício para uma categoria de clientes, os demais 

que não estão incluídos nesse universo são “pena-

lizados”, uma vez que obrigatoriamente pagarão 

pelo benefício dado, pois no setor de saneamento 

não há aportes de recursos. Significa dizer que é a 

tarifa a única fonte de receita da concessionária.

6. Um assunto muito recorrente do setor é a pos-

sível privatização da Copasa. Qual a sua avaliação 

acerca dessa possibilidade?

Essa é uma decisão que cabe exclusivamente ao 

acionista majoritário. A Diretoria trabalha exclusiva-

mente para que a Copasa seja uma empresa extre-

mamente competitiva e cumpra de forma eficiente 

seus contratos, prestando um serviço de excelência 

para seus clientes.

7. Considerando que o Novo Marco do Saneamen-

to enfatiza a necessidade de regulamentação for-

te, como o senhor avalia a regulamentação exis-

tente no Estado de Minas Gerais?

A regulação em Minas Gerais segue baseada no diá-

logo técnico, e buscando chegar a decisões que be-

neficiem quem realmente importa: os consumidores.

8.  Como a Copasa pretende se adequar para cum-

prir as metas estabelecidas pelo Novo Marco?

Modernizando processos e revendo estratégias. CO-

PASA e COPANOR precisão atuar com eficiência e 

ter o cliente no centro da estratégia empresarial. Só 

desta maneira garantiremos à população atendida 

pela companhias que as metas estabelecidas pelo 

novo marco serão cumpridas integralmente no pra-

zo estipulado, assegurando, assim, a sustentabili-

dade das empresas.
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COPASA e COPANOR precisarão atuar 
com eficiência e ter o cliente no centro
da estratégia empresarial.
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Amauri Artimos 
da Matta

ENTREVISTAS
1. Senhor Promotor, considerando a sua atuação 

como Presidente do Consultivo de Regulação da 

Arsae-MG, como o senhor avalia o papel deste Con-

selho na busca da universalização do saneamento?

Avalio que o Conselho Consultivo, por ser um órgão 

de participação social nas deliberações da agência 

reguladora, contribui e pode contribuir, ainda mais, 

com os desafios impostos pelas mudanças advindas 

no novo marco legal do saneamento básico (Lei nº 

11.445/2007). O alcance das metas de universaliza-

ção trazidas pela nova lei e a revisão dos contratos 

vigentes para alcançar as referidas metas (art. 11-B), 

a proibição de distribuição de lucros e dividendos 

pelo prestador que estiver descumprindo as metas 

e cronogramas fixados no contrato vigente (art. 11, 

§5º), a necessidade de licitar os contratos de con-

cessão e de programas vigentes, ao seu término, 

se o prestador não integrar a administração do ti-

tular do serviço (art. 10), e o papel que a agência 

reguladora deve desempenhar neste processo são 

assuntos postos na ordem do dia e que precisam 

ter uma ampla discussão com a sociedade. O Con-

selho Consultivo, assim, em suas reuniões, deve in-

centivar esse debate e levar à Diretoria da agência 

reguladora as suas sugestões. 

Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas 

Gerais - Coordenador do Procon-MG (2016/2020); - 

Membro do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Pro-

teção e Defesa do Consumidor/FEPDC (2016/2020); -

Presidente do Conselho Consultivo da Arsae-MG 

(2019/2020); - Diretor da Associação Nacional do  

Ministério Público do Consumidor (MPCON).
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2. Como o senhor enxerga a participação do Pro-

con-MG no setor de saneamento?

É uma participação importante, pois os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário 

impactam diretamente a vida dos consumidores. 

Falta ou má qualidade da água, ausência de coleta 

e tratamento de esgoto, cobrança indevida e a não 

realização de obras para a melhoria e ampliação 

dos serviços são alguns dos problemas reclamados 

nas Promotorias de Justiça.

3. A regulação considera a defesa dos usuários do 

saneamento. Ao mesmo tempo, esta também é 

uma atribuição dos órgãos de defesa dos consu-

midores. Como trabalhar essa sobreposição entre 

as atuações dos dois órgãos? 

Acredito que a sobreposição de atuação entre os 

órgãos de defesa do consumidor e a Arsae-MG é 

mais aparente que real. Na prática, a agência regu-

ladora, ao estabelecer as regras dos serviços de sa-

neamento básico, com base na legislação aplicável, 

cumpre uma de suas funções típicas, inconfundível 

com as dos Procons Estaduais ou Municipais. Por 

outro lado, quando os Procons instauram processos 

e aplicam sanções administrativas aos prestadores 

de serviço, para coibir as infrações praticadas con-

tra os direitos dos consumidores, há concorrência 

de atuação e não sobreposição de funções.  É que 

o foco dos órgãos de defesa do consumidor é a re-

lação de consumo, enquanto o da agência regula-

dora é a organização do setor de saneamento bási-

co como um todo. É mais ampla.  Por isso, a Justiça 

tem entendido, de forma uníssona, que a atuação 

fiscalizadora e sancionadora das agências não ex-

clui a dos Procons.

4. Qual a perspectiva do senhor em relação ao servi-

ço de água e esgoto, considerando o que diz a nossa 

legislação: é mercadoria ou um direito dos cidadãos?

A água é um bem essencial à vida. Sem ela não con-

seguimos sobreviver. Da mesma forma, a coleta e 

o tratamento do esgoto interferem diretamente na 

saúde do ser humano, pois evitam a transmissão de 

inúmeras doenças. Daí a conclusão, ao meu ver na-

tural, de que os serviços de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário, embora sejam tarifados, 

não podem ser vistos como simples mercadorias. 

Importante, nesse sentido, é o disposto na  
resolução da Arsae-MG que trata das condições 

gerais de prestação e utilização dos serviços  
públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, assim redigido: 

“§ 3º A ausência de comprovação da propriedade, 

posse ou detenção do terreno, no caso de assen-

tamentos informais, não deve ser fator impeditivo 

para a execução das ligações de água e de esgota-

mento sanitário, devendo o prestador assegurar, no 

mínimo, um nível essencial de serviços” (RE Arsae-

-MG nº 131/2019, art. 24, §3º). 

5. Quando o interesse coletivo pode sobressair 

aos interesses individuais, no âmbito da presta-

ção dos serviços de saneamento?

Se olharmos a dimensão dos serviços de saneamen-

to básico, que não abrangem só o abastecimento de 

água e a coleta e tratamento de esgoto, o interesse 

público, e não apenas o coletivo, deve prevalecer em 

relação aos interesses individuais do prestador do 

serviço e do usuário dos serviços. Tanto em relação 

à obrigatoriedade dos serviços como à sua essencia-

lidade e à necessidade de ser prestado ao ser huma-

no, independentemente de sua condição financeira. 

6. Quais as diferenças do setor de saneamento, 

considerado um monopólio natural, para um mer-

cado convencional que possui competição, no âm-

bito da defesa do consumidor?

A principal diferença, a meu ver, é que o serviço de 

saneamento básico, por ser um serviço público, é 

prestado sob um regime de direito público, em que 

as normas são estabelecidas pelo órgão regulador, 

na forma da lei, para serem cumpridas por seu exe-

cutor. Ao prestador do serviço, que não é escolhido 

livremente pela Administração Pública, garante-se 

o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, des-

de a sua formação até o seu término.  O serviço pri-

vado, ao revés, é prestado sob um regime de direito 
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privado, em que as normas contratuais são estabe-

lecidas pelo fornecedor. Se a relação envolver duas 

empresas, aplicam-se as normas do Código Civil. 

Se a relação for de consumo, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor. Diferentemente do serviço 

público, aqui há liberdade de escolha de quem irá 

prestar o serviço. 

7. O que o senhor considera que foi feito de positi-

vo na regulação do saneamento nos últimos anos, 

acompanhando o trabalho da Arsae-MG? O que se 

deve aprimorar e aperfeiçoar?

Acompanho o trabalho da Arsae-MG desde o iní-

cio de 2017, quando fui nomeado Coordenador do 

Procon-MG. E, mais de perto, com a instalação do 

Conselho Consultivo (2018), que tenho a honra de 

presidir, por escolha dos meus pares. Nele repre-

sento os consumidores mineiros. A Arsae-MG é uma 

agência relativamente nova (2009) e tem realizado 

um trabalho muito sério. Vem se tornando referên-

cia no cenário nacional. 

A iniciativa de fomentar, a partir da Revisão Ta-
rifária de 2017, da Copasa, com o repasse de par-
te da receita tarifária arrecadada no município, a 
criação dos fundos municipais de saneamento bá-
sico, visando a universalização dos serviços, repre-

senta algo muito importante! 

A instalação do Conselho Consultivo e da Ouvido-

ria, demandados pelo Ministério Público no início 

de nossa gestão na Coordenação do Procon-MG, 

foi outra medida importante para a política estadual 

de saneamento básico. Isso permite, por exemplo, 

que as propostas de resolução que afetam consu-

midores e prestadores de serviço, após passarem 

pelo crivo da sociedade, nas audiências e consultas 

públicas, possam ser discutidas no Conselho Con-

sultivo, antes de serem enviadas à deliberação da 

Diretoria Colegiada.

8.  Qual foi o impacto da pandemia do Covid-19 

sobre os atendimentos do Procon que dizem res-

peito ao setor de saneamento?

Não apenas na área de saneamento básico, hou-

ve um aumento significativo das reclamações no 

Procon-MG. Somente em março e abril, período 

em que foram estabelecidas as medidas de isola-

mento social, o Procon-MG recebeu 2.472 manifes-

tações. Isso representou um aumento de 210% em 

relação ao mesmo período em 2019, em que foram 

recebidas 797 manifestações. De janeiro a abril de 

2020, foram registrados 3.280 contatos, dos quais 

mais de 35% resultaram na instauração de proce-

dimentos administrativos. Os dados são referentes 

a atendimentos por telefone, pessoalmente e pela 

internet. Em 2019, no mesmo período, foram regis-

tradas 1.494 manifestações. Em relação aos servi-

ços de saneamento básico, os principais problemas 

foram: cobranças indevidas, cortes e falta de água.

9. O senhor gostaria de encerrar a entrevista com al-

guma questão adicional que considere pertinente?

Sim. Gostaria de destacar o papel que a agência 

vem realizando, a pedido da Coordenação do Pro-

con-MG, de auxiliar o Ministério Público nas reuniões 

para discutir os problemas envolvendo a prestação 

dos serviços de saneamento básico nos municípios. 

Reunidos o Promotor de Justiça da comarca, que 

solicitou a reunião, o Prefeito e, em alguns casos, o 

Presidente da Câmara de Vereadores, e o prestador 

de serviço, a participação da agência reguladora, 

por um técnico, tem sido importantíssima. Apre-

senta, a partir de seus relatórios de fiscalização, a 

situação do abastecimento de água e esgotamen-

to sanitário do município, o que torna mais objeti-

vo o diálogo e a compreensão dos problemas. Na 

sequência, os representantes dos Poderes Execu-

tivo e Legislativo, do prestador do serviço e o Pro-

motor de Justiça da comarca se manifestam. Com 

tudo esclarecido, segue-se a nossa fala e os enca-

minhamentos necessários para se tentar chegar a 

um acordo. Assim, tudo fica muito mais fácil!   
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Chamada 
para artigos 

técnicos

A próxima edição da Revista Regulação em Foco está com 
previsão de publicação para o segundo semestre de 2021.

Aos interessados em submeter artigos para avaliação do corpo 
editorial, solicitamos a leitura das orientações para publicação 
na página da revista (disponível no sítio eletrônico da Arsae-MG).

Os arquivos devem ser encaminhados ao:  
correio eletrônico da revista: revista@arsae.mg.gov.br.

http://revista@arsae.mg.gov.br
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Perspectivas ambientais frente 
ao Novo Marco Regulatório 
do Saneamento

O Saneamento básico é uma política que envolve as atividades de abastecimen-

to público de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos; e drenagem e manejo de águas pluviais. Segundo a Constituição 

de 1988, compete aos municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime 

de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, no qual o sa-

neamento se inclui. 

A Política Nacional de Saneamento – instituída pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro 

de 2007 –, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305 de 2 de agosto 

de 2010 – e a recente atualização do Marco Legal do Saneamento – pela aprova-

ção da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 – são as principais normas norteado-

ras do tema no Brasil.

 

Na perspectiva ambiental, destacam-se as Políticas Nacionais de Meio Ambiente 

(Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981) e de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433 de 8 

de janeiro de 1997). A política ambiental versa sobre o controle de atividades po-

tencialmente poluidoras, avaliação de impacto e padrões de qualidade ambiente, 

enquanto a política de recursos hídricos trata dos usos múltiplos de água, gestão 

da qualidade e quantidade de água e eventos hidrológicos extremos.”

A segurança no provimento de água para o abastecimento público está direta-

mente relacionada à gestão das bacias hidrográficas e a sua qualidade ambiental. 

Considerando que a variabilidade é inerente aos sistemas hidrológicos, e que as 

recentes estiagens prolongadas têm aumentado o risco de abastecimento de me-

trópoles e grandes cidades, conforme constatado no sudeste brasileiro nos anos 

de 2014 e 2015, a preservação das bacias hidrográficas que contenham manan-

ciais de abastecimento deve ser uma política permanente de segurança hídrica. 

A convergência entre saneamento, meio ambiente e recursos hídricos é 
notável. Atualmente, 83,62% da população tem acesso a água tratada, o 
que significa que 35 milhões de brasileiros não têm acesso a esse serviço. 
Além disso, 40% dos municípios brasileiros requerem a ampliação no sis-
tema de abastecimento e 33%, outro manancial.

Por Marília Carvalho de Melo
SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE  

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ARTIGOS DE OPINIÃO
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O cenário de esgotamento sanitário é ainda mais crítico considerando que ape-

nas 46% do esgoto no país é tratado e que, das 2.768 estações de tratamento 

de esgoto (ETEs) existentes, a maior parte (1.428) tem eficiência de remoção de 

matéria orgânica entre 60% e 80%. Esta deficiência tem como consequência mais 

de 110 mil km de trechos de rio no Brasil com a qualidade comprometida devi-

do ao excesso de carga orgânica, sendo que, em 83.450 km, com Demanda Bio-

química de Oxigênio (DBO) acima de 10 mg/L, não é mais permitida a captação 

para abastecimento público devido à poluição e em 27.040 km (DBO entre 5 e 10 

mg/L) a captação pode ser feita, mas requer tratamento avançado. 

No componente de drenagem pluvial, 54,8% dos municípios têm sistemas de 

águas pluviais exclusivos e 24,6% sistemas unitários, ou seja, sistemas nos quais 

as águas de chuva e esgoto são coletadas e transportadas juntas. Além disso o 

modelo de drenagem urbana e uso e ocupação do solo tem propiciado, em perío-

do de chuva, a ocorrência de enchentes urbanas com perdas significativas físicas 

e humanas. Em 2017 e 2018 o índice de óbitos em áreas urbanas decorrentes de 

eventos hidrológicos foi de 0,08 e 0,05 (óbitos por 100.000 habitantes) e 3,3% 

dos domicílios do Brasil encontram-se em situação de risco à inundação. 

Enfim, a disposição final de resíduos sólidos urbanos também representa um de-

safio – dos 3.468 municípios declarantes no SNIS constata-se a existência de 

1.037 lixões e 504 aterros controlados. Esta realidade traz riscos à contaminação 

do solo, das águas superficiais e subterrâneas. 

Foi nesta conjuntura que o novo Marco Legal do Saneamento, Lei nº  14.026 de 15 

de julho de 2020, foi proposto e aprovado com o intuito de universalizar o sane-

amento no país. O novo marco representa uma mudança de concepção na pres-

tação de serviços de saneamento com eficiência operacional e econômica. 
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Revela-se, então, uma outra perspectiva de eficiência na prestação de serviços 

que propiciarão a universalização do saneamento e o efetivo impacto na qualida-

de ambiental, especialmente em áreas urbanas. É evidenciado ainda o fomento a 

importantes instrumentos de segurança hídrica que são o reúso de esgoto trata-

do e o aproveitamento de água de chuva. Ambos têm múltiplos benefícios, seja 

na redução da pressão sobre a captação de água bruta, por serem fontes alterna-

tivas; seja na redução de aporte de poluentes aos corpos de água e na redução 

das enchentes urbanas. Finalmente, merecem também destaque as metas de re-

dução de perdas físicas no sistema de distribuição de água tratada, que, além de 

representarem perdas financeiras e impactarem, consequentemente, o custo de 

operação, ampliam a pressão sobre os mananciais.

Assim, o novo marco, além das metas para universalização, visa propiciar segu-

rança regulatória para que investimentos privados alavanquem o saneamento no 

país e estabeleçam uma nova configuração de eficiência operacional dos siste-

mas em todas as componentes, cuja consequência final será a melhoria ambiental 

e da qualidade de vida da população.

Alguns dispositivos são essenciais para essa mudança de concepção. Des-
taca-se especialmente que os contratos relativos à prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico deverão conter, expressamente, sob pena 
de nulidade, disposições relativas às metas de expansão dos serviços, de 
redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na pres-
tação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e 
de outros recursos naturais, do reúso de efluentes sanitários e do aprovei-
tamento de águas de chuva.

Os dados utilizados nesse artigo são da base de dados do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento – SNIS e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA.

A autora
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Gerais (2002), mestrado em Saneamento, Meio Am-

biente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (2006) e doutorado em Recursos Hí-

dricos pelo Programa de Engenharia Civil (PEC) - CO-

PPE - Universidade Federal do Rio de Janeiro (2016). 

Atualmente é Secretária de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável. Já foi Diretora-Geral 

do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam, se-

cretária adjunta e subsecretária de fiscalização da Se-

cretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-

tável de Minas Gerais. É professora e coordenadora do 

Mestrado Sustentabilidade em Recursos Hídricos da 

Universidade do Vale do Rio Verde.

M I N I - C U R R Í C U L O



REGULAÇÃO EM FOCO 30

Artigos de Opinião Leonardo Ferreira Lopes

Os impactos do Novo Marco 
na prestação municipal de 
serviços de saneamento

A Lei nº 14.026/2020, de 15 de julho de 2020, tem como objetivo rejuvenescer o 

Marco Legal do Saneamento Básico, adotado em 2013, através da atualização/

incorporação/consolidação de um conjunto de Leis (Lei nº 9.984/2000 – dispõe 

sobre criação da ANA; Lei nº 10.768/2003 – dispõe sobre o quadro de pessoal 

da ANA; Lei 11.107/2005 – dispõe sobre Consórcios Públicos; Lei nº 12.305/2010 

– dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos; Lei nº 13.089/2015 – Es-

tatuto da Metrópole; e a Lei nº 13.529/2017 – FEP Caixa). O objetivo é superar as 

dificuldades de implementação da Lei nº 11.445/2007, atrair novos investimentos 

e, enfim, universalizar a prestação do serviço no país. Ademais, a repaginação do 

Marco Legal propõe, em resumo, quatro inovações:

Metas para universalização;

Prestação regionalizada dos serviços;

Normatização regulatória pela ANA;

Contratos de concessão feitos por licitação.

Neste cenário, se constatou a necessidade de elevado montante de recursos 

para investimentos em saneamento nos próximos anos, muito superior ao his-

tórico recente. 

O prestador de serviço municipal deverá incorporar em suas rotinas gerenciais 

as melhores práticas de gestão – tais como, o Ciclo PDCA, Análise de Riscos e 

Contramedidas, Análise de Fatores Críticos de Sucesso, Cronogramas e Filosofia 

“Custo ABC” (visando à  identificação e definição de atividades intermediárias e 

fins, definindo os custos indiretos e suas formas de rateio, e, portanto subsidian-

ARTIGOS DE OPINIÃO
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O prestador de serviço municipal, para enfrentar tais desafios, deverá ini-
ciar sólida jornada na busca pela eficiência do serviço prestado, redução 
dos custos operacionais, reposição de ativos e eficácia operacional, so-
bretudo na otimização das atividades dos sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, através de ações regionalizadas e/ou pon-
tuais, conforme as demandas no âmbito do município, descritas no Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

Por Leonardo Ferreira Lopes
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do a tomada de decisões estratégicas) –, bem como empregar o planejamento 

e execução de programas de melhoria contínua, utilizando as ferramentas da 

Qualidade, como: Diagrama Causa e Efeito, Gráficos de Pareto, 5S e 5W2H – e 

boas práticas de gerenciamento de projetos – como por exemplo, o guia PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge) –, estando todo o arcabouço geren-

cial atrelado aos requisitos legais impostos à administração pública. Entretanto, a 

concessionária deverá investir maciçamente em habilidades pessoais para alicer-

çar o seu ambiente organizacional para:

a) Comunicação assertiva;

b) Habilidades em tomada de decisão;

c) Aprendizado contínuo e resiliência;

d) Ambiente criativo, crítico e confiável;

e) Trabalho em equipe;

f) Trabalho organizado e focado.

Desta forma, a universalização da prestação dos serviços de saneamento básico 

requer do prestador municipal uma grande mudança de paradigma, sobretudo 

na maturidade e aperfeiçoamento da gestão voltada à entrega.

O autor
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Como as parcerias com o se-
tor privado podem contribuir  
para a universalização do sa-
neamento após o Novo Marco

A reforma do Marco Legal de Saneamento Básico no Brasil foi realizada para pro-

mover a universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana e superar uma das nossas carên-

cias sociais mais visíveis e sentidas pela população. 

Conviver com crianças e adultos pisando no esgoto debilita nossa população 

com doenças evitáveis, prejudica nosso desenvolvimento, nos envergonha como 

cidadãos e não nos credencia a ingressar no grupo de países de maiores níveis de 

desenvolvimento econômico e social. 

O enfrentamento desta mazela social é do interesse de todos e dever da socieda-

de, competindo ao Estado promover os incentivos adequados para que o setor 

privado contribua para o atingimento da universalização dos serviços.

Quando incorporada a dimensão qualitativa, o desafio se torna ainda maior e 

mais complexo, pois são frequentes as intermitências no fornecimento; elevadas 

as perdas nos sistemas de abastecimento de água – 38,5% em média (SNIS,2018 

– IN049) e baixas as taxas de tratamento dos esgotos – 46,3%, em relação ao vo-

lume gerado (SNIS, 2018 - IN046).

Ao examinar a distribuição do déficit urbano segundo a renda, verificamos que a 

ausência de acesso aos serviços está concentrada entre as famílias mais pobres, 

pois 88,6% do total de domicílios sem acesso ao abastecimento de água e 69,9% 

dos sem acesso a coleta de esgotos possuíam rendimento inferior a 1 salário mí-

nimo, conforme informa o Relatório de Avaliação Anual do PLANSAB - 2018. A li-

mitação da capacidade de pagamento da população desassistida torna indispen-

sável aproveitar melhor as possibilidades de solidariedade social proporcionadas 

pelos subsídios cruzados. 

ARTIGOS DE OPINIÃO

O desafio de universalizar o acesso aos serviços de saneamento no Brasil é 
gigantesco e seu enfrentamento demanda foco, método e profissionalismo. 
Atualmente, há cerca de 35 milhões de habitantes sem acesso ao abasteci-
mento de água e 100 milhões de pessoas sem acesso a coleta dos esgotos. 

Por Martha Seillier
SECRETÁRIA ESPECIAL DO PPI
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A superação destas carências demanda investimentos robustos estimados em 

R$ 598 bilhões, a preços de 2017 (PLANSAB, 2019). Além disso, exige um arranjo 

institucional flexível, que valorize a eficiência e a inovação, para permitir que os 

serviços alcancem a população residente em áreas onde não há arruamento, nas 

periferias dos grandes centros, nas pequenas cidades e em áreas rurais. O arranjo 

institucional dominante no país, concentrado na prestação dos serviços por em-

presas públicas, não permite enfrentar adequadamente estes desafios. 

Para que a universalização seja alcançada no prazo de uma geração, é necessário 

ampliar a competição pela prestação dos serviços, que, no caso brasileiro, exige 

eliminar a reserva de mercado que favorece empresas estatais, sem que a efici-

ência seja considerada como elemento decisivo na escolha do prestador. A veda-

ção da renovação automática dos “contratos de programa” e a exigência de que 

a escolha do prestador seja realizada por licitação conferem melhores condições 

para que o ente público responsável exija que os serviços sejam prestados em 

bases técnicas e comerciais mais eficientes e conforme requisitos previamente 

estabelecidos.

O incentivo à regionalização da prestação dos serviços, previsto no novo marco 

legal, deve proporcionar ganhos de eficiência significativos ao potencializar os 

efeitos de escala e de escopo entre os distintos serviços de saneamento, intensi-

ficando o uso de subsídios cruzados entre faixas de consumo, entre os serviços 

de saneamento, entre os municípios e até mesmo entre as áreas urbanas e rurais.

O Novo Marco Legal de Saneamento Básico estabelece as diretrizes gerais 
para que esta evolução se estabeleça. 
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Em síntese, a capacidade de mobilizar recursos em escala; a possibilidade de 

proporcionar foco e profissionalismo na prestação dos serviços; os ganhos de 

eficiência advindos da regionalização, da racionalização da regulação e da flexi-

bilidade dos instrumentos de gestão, além da inovação que o setor privado pode 

introduzir são os maiores ganhos esperados com o processo de transformação 

vivenciado pelo setor, contribuindo para que os serviços sejam prestados a toda 

a população, com a qualidade devida e a um preço acessível.

Estas são as razões que fazem crer que estamos diante de uma oportunidade his-

tórica. Não obstante, os efeitos desejados não serão alcançados se a mobilização 

da sociedade que estimulou a modernização do marco regulatório do setor não 

continuar atuando para que a legislação seja, de fato, implementada. 

A participação e o engajamento das agências reguladoras e de seu corpo social 

neste processo de transformação do setor constituem condição indispensável 

para o alcance dos objetivos pretendidos.
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A atribuição de funções de supervisão regulatória à Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico – ANA – com competências para estabelecer 
normas de referência para o setor, deve contribuir decisivamente para uma 
maior padronização dos elementos regulatórios, atualmente fracionados 
em regulamentos estabelecidos por dezenas de reguladores subnacionais, 
além de ofertar a possibilidade de reforçar os instrumentos para qualificar 
a regulação e robustecer a independência e autonomia das agências.
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A atualização do Marco  
Regulatório do Saneamento 
Básico e o Novo Marco Legal 
das Concessões

O Marco Regulatório do Saneamento Básico foi instituído pela Lei Federal nº 11. 

445, de 5 de janeiro de 2007, e pelo Decreto Federal nº 7. 217, de 21 de junho de 

2010. Algumas diretrizes gerais foram implantadas para o desempenho do setor, 

tais como:

a) criação de planos de saneamento básico;

b) planejamento analítico dos serviços;

c) regulação da prestação de serviços por agências reguladoras; 

d) prestação direta dos serviços pelos Municípios, por contratos de programa 

ou delegação para a iniciativa privada.

A Lei Federal nº 14.026, de 16 de julho de 2020, apelidada de “O Novo Marco Re-

gulatório do Saneamento Básico”, promoveu diversas atualizações para possibi-

litar a abertura aos investimentos privados, garantir uma regulação padronizada, 

alcançar metas ousadas para a universalização dos serviços e assegurar um am-

biente de segurança jurídica aos investimentos no setor.

A análise do Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico desperta diversas 

reflexões, como a  edição de diretrizes de regulação pela ANA (Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico) e a possibilidade de exercer ação mediadora ou 

arbitral nos conflitos que envolvam titulares, agências reguladoras ou prestado-

ras de serviço público de saneamento. 

Atualmente os Municípios, sem licitação, celebram contratos de programa para a 

prestação dos serviços de saneamento com as Companhias Estaduais de Sanea-

mento. Após o advento da Lei Federal nº 14.026, de 16 de julho de 2020, fica ve-

dada a celebração de contratos de programa, além das Companhias Estaduais de 

Saneamento ficarem obrigadas a participar de processos licitatórios – concorrendo, 

ARTIGOS DE OPINIÃO

Porém, a seleção competitiva do prestador de serviços merece destaque 
nesse momento, e é esse tema que o presente artigo pretende abordar.

Por Luísa Pires Monteiro de Castro
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portanto, com o setor privado para a celebração de contratos para a prestação 

dos serviços de saneamento. Em outras palavras: haverá uma uniformização dos 

contratos por meio das concessões.

É importante refletir sobre a necessidade de um nivelamento em relação a forma 

de atuação de uma Companhia Estadual de Saneamento Básico, habituada aos 

contratos de programa, e à forma de atuação do setor privado, habituado às dis-

posições relativas às concessões comuns e especiais. 

Considerando que o saneamento básico não se resume somente ao tratamento de 

água, mas também à canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública e coleta 

e tratamento de resíduos sólidos, essa variação de temas pode tornar os contratos 

ainda mais incompletos. Portanto, seriam os atuais normativos e instrumentos (Lei 

nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e a Lei nº 11,079 , de 30 de dezembro de 2004) 

suficientes para a estruturação dos projetos de saneamento básico? 

Conclui-se, portanto, que o sucesso da seleção competitiva estabelecida 
no Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico está possivelmente li-
gado à aprovação do Projeto de Lei nº 7803/2014 – o Novo Marco Legal 
das Concessões –, em razão da necessidade de uniformização e abrangên-
cia das concessões, além da alteração do perfil desse instituto tornando-o 
adequado  ao prestador de serviços públicos e ao setor privado.
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Apresentação 

O cálculo da Base de Remuneração Regulatória (BRR) é fundamental para a de-

finição da tarifa da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa-MG), a 

qual é estabelecida pela Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG). 

A BRR é composta, basicamente, por dois elementos: a Necessidade de Capital 

de Giro (NCG) e a Base de Ativos Regulatória (BAR). Devem fazer parte da BAR 

os ativos da companhia que estejam em uso, sejam úteis para o serviço prestado 
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e não apresentem capacidade ociosa injustificada (ocorrência possível em esta-

ções de tratamento, por exemplo). Ou seja, poderão ser recuperados e remune-

rados apenas os recursos da empresa utilizados na construção ou aquisição da 

infraestrutura necessária para a prestação dos serviços. Assim sendo, caso deter-

minado ativo não cumpra efetivamente com esses requisitos, seu valor residual 

(valor de aquisição do ativo subtraído de sua depreciação ao longo do tempo) 

poderá ser desconsiderado parcial ou totalmente da BAR.

Apesar disso, a escalada do número de casos de Covid-19 a partir de março de 

2020, bem como as medidas de isolamento social recomendadas por autoridades 

de saúde e implementadas por prefeituras, lançaram dúvidas sobre a viabilidade 

de se executar uma verificação no mesmo formato a tempo de seus resultados 

poderem ser aplicados na 2ª Revisão Tarifária, a qual está prevista para 2021.

Após diversas discussões e testes, concluiu-se que era factível uma verificação 

remota por meio de registros em vídeo, encaminhados pela própria Copasa, de 

uma seleção de ativos que englobasse as principais estruturas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário (Arsae-MG, 2020a). Tais estruturas concentram 

a maior parte do valor da base de ativos da Copasa. O objetivo deste artigo é 

descrever a metodologia de verificação remota de ativos elaborada pela Arsae-

-MG para atender à 2ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa.

A fim de determinar se um ativo é apto a fazer parte da BAR, é essen-
cial que ocorra algum tipo de validação dos investimentos realizados.  
A princípio, a verificação presencial dos ativos por parte de servidores da  
Arsae-MG se revelou eficaz na 1ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa, 
realizada em 2017. 
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Seleção dos municípios para  
a verificação de ativos

A Copasa registra seus ativos físicos no chamado Banco Patrimonial, um banco 

de dados de natureza contábil, que reúne, aproximadamente, 300 mil ativos com 

valor residual. Tamanha quantidade de ativos se encontra distribuída pelos 590 

municípios nos quais a Copasa detém concessões para a prestação de serviços 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A análise da situação de 

existência e/ou operação de todos os ativos do prestador, portanto, imporia di-

ficuldades incomensuráveis para ser finalizada dentro dos prazos exigidos pela 

revisão tarifária, caso fosse necessária a visita presencial de cada instalação.

Assim sendo, a solução para o problema deveria ser buscada em alguma forma de 

seleção, para fins de verificação, de ativos que fossem mais relevantes em termos 

de valor residual, haja vista sua maior participação no valor da BAR. Assim como 

na 1ª Revisão Tarifária, optou-se por adotar uma metodologia baseada na curva de 

experiência ABC, também conhecida como análise de Pareto ou Regra 80/20. 

A Curva ABC é comumente utilizada em orçamentos de obras, nos quais deter-

minados insumos aparecem em diferentes composições de custo. Nessa aborda-

gem, o orçamentista deve levantar quais são os principais custos, assim como o 

valor total e a representatividade de cada um deles na obra. São apontados os 

insumos mais influentes na composição dos custos de uma obra ao dispô-los em 

ordem decrescente, de modo que, quanto mais significativo o insumo, mais pró-

ximo do topo da tabulação ele se encontrará.

Aos itens mais importantes em termos de valor, é dada a denominação “itens 

classe A”; aos intermediários, “itens classe B”; e aos menos importantes, “itens 

classe C”. Nesse sentido, os itens de classe A são os mais significativos em termos 

de valor, seguidos pelos itens da classe B e C, respectivamente. Em contrapartida, 

a faixa A geralmente tem menor quantidade de itens que a faixa B, que, por sua 

vez, tem menor quantidade que a faixa C.

Figura 1. Exemplo de Curva ABC

Fonte: Nota Técnica CRE 07/2020 da Arsae-MG (2020b).

É esperado que os municípios de maior porte, menos numerosos, concentrem um 

maior volume de investimentos em infraestruturas de água e esgoto, e que os mu-

1 Não existe uma forma exata de especificar qual é o percentual do total representado pelos itens que pertencem às classes 

A, B ou C. Para fazer a seleção dos municípios, a Arsae-MG considerou razoável delimitar a Faixa A no ponto onde a soma 

do valor residual dos ativos dos municípios atingisse 80% do total.
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nicípios de menor porte, mais numerosos, concentrem um menor volume. Assim, 

conforme a abordagem da Curva ABC, os municípios também foram ordenados 

em faixas com base no valor residual total dos ativos neles contidos. Em seguida, 

definiu-se que seriam verificados ativos de todos os municípios da Faixa A, que, 

considerando a soma dos valores residuais de seus ativos, respondem por 80%1 

do valor residual total do Banco Patrimonial. Os municípios das Faixas B e C, por 

outro lado, seriam numerosos demais para serem vistoriados em sua totalidade. 

No entanto, foram estabelecidos critérios para que fosse contemplada, ao menos, 

parte dos municípios de menor porte. Procurou-se, ainda, fazer com que os mu-

nicípios selecionados estivessem distribuídos de forma homogênea pelo territó-

rio de Minas Gerais. A aplicação de todos esses critérios ao Banco Patrimonial de 

março de 2020 resultou na seleção de 82 municípios.

Ativos a serem verificados

Em cada município selecionado para verificação, funcionários da Copasa serão res-

ponsáveis por fazer registros em vídeo das principais estruturas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. Tais ativos foram atribuídos a dois grupos:

Ativos visíveis: estruturas acima da terra e identificáveis no espaço – estações 

de tratamento de água; estações de tratamento de esgoto; poços tubulares 

profundos; barragens; tomadas d’águas; estações elevatórias de água bruta; 

estações elevatórias de água tratada; reservatórios de água; estações eleva-

tórias de esgoto.

Ativos enterrados: estruturas abaixo da terra e não identificáveis no espaço 

– adutoras de água bruta; adutoras de água tratada; redes de distribuição de 

água; coletores e interceptores de esgoto.

Enquanto a verificação dos ativos visíveis tem como fim constatar se os ativos 

realmente existem e se estão efetivamente em operação, a verificação dos ativos 

enterrados visa a averiguar se a Copasa possui o conhecimento de suas redes, 

por meio de desenhos atualizados. De posse desses desenhos, a Arsae-MG de-

terminou pontos de checagem de forma a caracterizar se os traçados das redes 

estão atualizados. A quantidade de pontos a ser verificada nos desenhos, para 

cada município, foi definida de acordo com o número de economias de água, 

conforme expresso na Tabela 1.

Tabela 1. Número de pontos de verificação de redes de água e de esgoto de acor-

do com o número de economias de água do município

Fonte: Nota Técnica CRE 07/2020 da Arsae-MG (2020b).

•

•

Nº de economias

Acima de 200 mil

50 mil a 200 mil

0 a 50 mil

Municípios Grandes e Metrópoles

Municípios Médios

Municípios Pequenos

Água Esgoto

20

10

5

20

10

5
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Com relação ao sistema de abastecimento de água, os pontos serão verificados 

da seguinte forma: para a rede de distribuição de água, a verificação ocorrerá na 

forma de registros em vídeo dos hidrômetros; já para as adutoras, o registro em ví-

deo poderá ocorrer em pontos de singularidade – locais de registros de manobras 

ou pontos de travessia em que a adutora esteja visível. Nos pontos pertencentes à 

rede de esgoto, por outro lado, a verificação se fará mediante registros em vídeo 

de poços de visita, caixas de passagem ou poços luminares. Constatada inconsis-

tência entre o cadastro e o registrado em vídeo, as informações fornecidas pela 

Copasa serão consideradas desatualizadas e a rede estará sujeita a glosa.

Com base no Banco Patrimonial da Copasa do primeiro trimestre de 2020, utili-

zado oficialmente para definir a verificação dos ativos, serão verificados 1.881 ati-

vos visíveis, 495 pontos de rede de água e 440 pontos de rede de esgoto.

Verificação dos ativos por meio de 
registros em vídeo

Para cada ativo deverá ser feito um registro em vídeo, gravado com o aparelho 

celular ou máquina fotográfica na posição horizontal e com duração de um minu-

to e meio a três minutos, sem cortes ou edições. Para estruturas de grande porte 

(ETAs e ETEs), a Copasa poderá realizar a filmagem por meio de drones, com o 

objetivo de capturar imagens de todas as partes dessas grandes estruturas, den-

tro do tempo definido. A Arsae-MG disponibilizará à Copasa uma ficha de identi-

ficação para cada ativo, que, depois de impressa em formato A4 e devidamente 

preenchida, deverá ser filmada logo no início de cada vídeo. Para os ativos visí-

veis, cada ficha de identificação conterá:

Informações do ativo conforme apresentadas pelo Banco Patrimonial;

Campo para correção das informações pela Copasa (as informações do ativo 

apresentadas na ficha não poderão ser alteradas diretamente);

Campo para que o funcionário encarregado da filmagem indique a situação 

de operação ou não do ativo;

Campo para preenchimento com a data da realização do vídeo;

Campo para preenchimento com o nome do encarregado pela filmagem.

No caso dos pontos de rede de água e esgoto, cada ficha de identificação conterá:

Endereço e coordenadas do local de checagem;

Campo para que o funcionário encarregado indique a presença ou ausência 

de rede de água;

Campo para que o funcionário encarregado indique a presença ou ausência 

da rede de esgoto;

Campo para preenchimento com a data da realização do vídeo;

Campo para preenchimento com o nome do funcionário encarregado pela 

filmagem.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Durante aproximadamente a primeira metade do vídeo, deverão ser filmados pon-

tos de referência no entorno no ativo, que possam ser identificados por imagens 

de satélite (por exemplo, edificações, vias, estradas, entroncamentos, pontos pe-

culiares do terreno). O registro deve ocorrer, preferencialmente, por meio de uma 

filmagem panorâmica em 360°.

Nesse sentido, é fundamental que, nos locais de pontos de rede, ocorra a cap-

tação do perfil (edificações) de cada lado da rua do quarteirão, de modo que a 

agência reguladora possa fazer o reconhecimento dos quarteirões por meio de 

imagens do Google Maps ou por outros meios (por exemplo, imagens do Google 

Street View). É facultado à Copasa o envio de apenas um único vídeo para pon-

tos de rede em que a marcação da rede de água e de esgoto estejam no mesmo 

quarteirão, evitando que o funcionário responsável faça a filmagem panorâmica 

da rua várias vezes.

Para os ativos visíveis que utilizarem equipamentos eletromecânicos, conjuntos 

motobombas, quadros elétricos ou outros componentes cuja operação tende a 

ser facilmente comprovável presencialmente, é importante o registro dos painéis 

luminosos ou dos sons característicos de funcionamento durante a filmagem. 

Iniciada a fase de realização das filmagens, ativos cuja inoperância ou inexistên-

cia for de conhecimento da Copasa não precisarão ser filmados, contanto que 

essa informação seja reportada à Arsae-MG no ofício de comunicação de dispo-

nibilização das filmagens do município em que eles estiverem localizados. Nos 

casos em que o resultado da análise da Arsae-MG for inconclusivo a respeito da 

existência e operação de determinado ativo, a Copasa continuará tendo a opor-

tunidade de se justificar; Ela poderá, por exemplo, gravar outro vídeo ou anexar 

documentos comprobatórios, como conta de energia, conta de água e ficha de 

inspeção de reservatórios, na medida em que forem solicitados pela Agência.

Vantagens da verificação remota

Na perspectiva da Arsae-MG, uma verificação dos ativos por meio de registros em 

vídeo encaminhados pelo prestador não somente é satisfatória, como apresenta 

vantagens sobre a verificação in loco (Arsae-MG, 2020a). Entre tais vantagens, 

pode-se destacar:

Na metodologia de verificação de ativos adotada para a 1ª Revisão Tarifária, 

foi elaborado um relatório de verificação para cada município visitado, em 

que eram reunidas as fotos de todos os ativos visíveis e pontos de rede. Os 

registros em vídeo tornam desnecessária a compilação desses relatórios, fa-

zendo com que a nova metodologia demande menos tempo para ser aplicada. 

Enquanto, durante a condução da 1ª Revisão Tarifária, cada relatório levava, 

•

A Agência entende ainda que a comunicação verbal dos técnicos da Co-
pasa, durante a gravação dos vídeos, agrega informações importantes às 
imagens, podendo esclarecer e ajudar na análise posterior pela Arsae-MG.
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em média, três dias úteis para ser constituído, o ato de compilar as fichas de 

identificação de determinado município, para a verificação via registros em 

vídeo, não consome mais do que um dia útil. Além disso, o preenchimento de 

um relatório com as informações colhidas na verificação in loco (uma etapa 

que sequer está prevista na metodologia de verificação remota) levava, em 

média, cinco dias úteis;

Os vídeos encaminhados comporão uma nova base de dados, constituída de 

forma transparente, que poderá ser consultada posteriormente por quem de-

sejar obter informações dos ativos;

Calcula-se que a verificação in loco ocorrida para a Revisão Tarifária de 2017 

gerou gastos com combustível e concessão de diárias de, aproximadamente, 

R$ 10.000,00 e R$ 50.000,00 (valores da época), respectivamente. Por ou-

tro lado, experiências ocorridas em outras agências reguladoras demonstram 

que metodologias alternativas que, por exemplo, pedissem a contratação de 

empresas de consultoria externas, demandariam gastos na casa do milhão de 

•

•

•

•

•

•
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reais (sem mencionar o tempo que seria consumido pelo processo licitatório). 

O fato de a verificação remota conduzida pela Arsae-MG não exigir dispên-

dios dessa natureza, além de gerar economia de recursos financeiros para o 

Estado, mostra que a metodologia é passível de ser conduzida com relativa 

independência pela Agência.

Na ocasião da última Revisão Tarifária, todos os veículos da Arsae-MG preci-

saram ser disponibilizados para a execução da metodologia de verificação in 

loco. Com a introdução da verificação remota, esses veículos ficarão disponíveis 

para atender a outros trabalhos da Agência, como a fiscalização operacional;

Como viagens e elaboração de relatórios não serão mais necessárias, a nova 

metodologia acaba demandando a participação de menos servidores se com-

parada à metodologia aplicada na 1ª Revisão Tarifária. Enquanto esta mobi-

lizou, ao todo, 28 servidores, a execução da nova metodologia demandará a 

participação de apenas cinco. Assim, mais servidores ficarão disponíveis para 

se dedicar a outros trabalhos da Agência;

A ausência da necessidade de viagens e de elaboração de relatórios também 

reduz a complexidade do processo, diminuindo a probabilidade de erros em 

função da menor quantidade de etapas entre o início e o fim da metodologia. 

Enquanto a metodologia de verificação in loco demandava o cumprimento 

de 12 etapas, a metodologia de verificação via registros em vídeo apresenta 

apenas oito. É importante destacar ainda a economia de tempo inerente a 

essa redução do número de etapas; como exemplo, pode-se relatar que, du-

rante a condução da Revisão Tarifária de 2017, a preparação e realização de 

cada viagem, de 41 realizadas, para execução da metodologia de verificação 

in loco consumiam, ao todo, em torno de sete dias úteis;

A possibilidade de verificar a localização espacial dos ativos por meio dos 

mapas (75% dos municípios selecionados possuem imagens do Google Stre-

et View), algo inviável quando se está em campo, garante maior confiabilida-

de à metodologia de verificação.

Considerações Finais

A verificação dos ativos é necessária para assegurar que os investimentos sejam 

remunerados de forma justa ao longo do próximo ciclo tarifário. Contudo, o ce-

nário de pandemia prejudicou severamente a perspectiva de a Arsae-MG realizar 

uma verificação presencial dos ativos a tempo de que suas conclusões pudessem 

ser levadas em consideração na 2ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa. Com 

isso, a Agência Reguladora se defrontou com o desafio de trazer uma alternativa 

que fosse capaz de determinar, com segurança, se os ativos listados nos registros 

patrimoniais da Copasa realmente existem e se estão efetivamente em operação. 

•

•

•

•

Em virtude dessas vantagens em relação à verificação in loco, espera-se 
que essa metodologia de verificação de ativos passe a ser utilizada mes-
mo após o fim da pandemia de Covid-19. 
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Discussões e testes realizados pela Arsae-MG em conjunto com a Copasa le-

varam à elaboração de uma metodologia de verificação remota dos ativos, 

baseada no envio de registros em vídeo pelo prestador. 
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Desta metodologia é esperada a capacidade de traduzir, com fidelidade, a 
realidade dos ativos da Copasa. Estando tais ativos devidamente refletidos 
nas tarifas, os investimentos do prestador serão remunerados de forma ade-
quada, onerando a população somente na medida dos serviços recebidos.
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Apresentação 

A elaboração de instrumentos normativos passa pela escolha de uma série de 

abordagens possíveis para alcançar o objetivo pretendido. A escolha da aborda-

gem não costuma ser algo simples, pois cada alternativa pode trazer vantagens 

e desvantagens que nem sempre são avaliadas com a devida atenção pelo legis-

ESTUDO DE CASO
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lador. Caso não se disponha de informações suficientes para estimar os impactos 

positivos e negativos de uma decisão, há grande risco de que a norma não pro-

duza os efeitos desejados ou, até mesmo, crie um ambiente de instabilidade pior 

que o cenário que a precedeu.

Uma das ferramentas que podem e devem ser empregadas na elaboração de ins-

trumentos normativos é a Análise de Impacto Regulatório (AIR). 

Em outras palavras, a AIR estimula o debate de possíveis alternativas de ação na 

área de aplicação da norma para garantir maior efetividade e menor efeito adver-

so indesejado. As principais etapas da AIR estão na Figura 1.

Figura 1. Principais etapas da Análise de Impacto Regulatório

Fonte: Adaptado de Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais 
et al. (2018, p. 23).

A legislação que trata da AIR é relativamente recente. No âmbito do Governo Fe-

deral, a Casa Civil da Presidência da República publicou em 2018 o documento 

Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de AIR e em junho de 2020 

o processo foi regulamentado no Decreto nº 10.411/2020. Já no estado de Minas 

Gerais, desde março de 2020 as propostas de edição e de alteração de atos nor-

mativos de interesse geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento 

de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) devem 

ser precedidas pela AIR, conforme determina a Resolução Conjunta Semad/Ar-

sae/Feam/IEF/Igam nº 2.953/2020.

Em 2018, a Arsae-MG foi provocada a revisar uma norma publicada no ano ante-

rior que estabelecia a oferta mínima de agências de atendimento presencial pelos 

prestadores de serviços regulados. Devido ao grande potencial de gerar impac-

tos na qualidade do serviço e nos custos foi necessária a realização de estudos 

detalhados de alternativas para esse problema. Este artigo tem como objetivo 

apresentar brevemente o caso da AIR realizada pela Arsae-MG, que trata da nor-

ma de oferta mínima de agências de atendimento.

Trata-se de um “processo sistemático de análise baseado em evidências 
que busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os 
possíveis impactos das alternativas de ação disponíveis para o alcance 
dos objetivos pretendidos” (Subchefia de Análise e Acompanhamento de 
Políticas Governamentais et al., 2018, p. 7).

Mapeamento 
de alternativas

Análise dos 
impactos

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo_final_27-09-2018.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10411.htm
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=51447
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=51447
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Exposição do problema regulatório

A Resolução Arsae-MG nº 94/2017 foi editada com a finalidade de estabelecer 

requisitos mínimos para os serviços de atendimento ao público providos pelos 

prestadores regulados, com vigência prevista para 16 de junho de 2018. Em seu 

capítulo IV, a resolução tratava das condições para o atendimento presencial, es-

pecificando critérios para alocação de agências de atendimento e respectivos 

horários de funcionamento, conforme resumido na Tabela 1.

Tabela 1. Critérios para alocação de agências em localidades

Nota.* Segundo o art. 22, o prestador deve disponibilizar um responsável ou um opera-

dor do sistema, designando data, local e horário para recebimento das demandas por, no 

mínimo, 1 (uma) hora diária.

Alguns meses antes da entrada em vigor da norma, a Companhia de Saneamento 

Municipal de Juiz de Fora (Cesama) e a Companhia de Saneamento de Minas Ge-

rais (Copasa) solicitaram a revisão dos dispositivos normativos. Os principais ar-

gumentos apresentados foram (i) o baixo número de demandas de usuários nos 

distritos municipais, (ii) a disponibilidade de modais de transporte público para o 

deslocamento até as agências localizadas na sede municipal, (iii) a oferta de ca-

nais de atendimento não presenciais, como telefone e internet, e (iv) os elevados 

custos necessários para a criação de agências em cada localidade.

Diante do contexto apresentado, Arsae-MG suspendeu a vigência dos artigos 21 a 

30 da Resolução nº 94/2017 e conduziu uma AIR para avaliar o seguinte proble-

ma: como estabelecer critérios de alocação de agências de atendimento presen-

cial? O objetivo foi apresentar alternativas de alocação de agências nos municí-

pios considerando as necessidades dos usuários e as limitações dos prestadores 

de serviços regulados pela Arsae-MG.

Atores afetados

Os atores e grupos afetados podem ser agrupados em três categorias principais: 

prestadores, usuários e agência reguladora. Os cinco prestadores regulados pela 

Arsae-MG eram responsáveis pelo abastecimento de água e/ou esgotamento sa-

nitário em 639 municípios, abrangendo mais de 2 mil localidades e a principal 

preocupação eram os custos para implementação da norma. Já a população resi-

dente nos municípios era de 14 milhões, sendo mais de 12 milhões atendidos com 

http://arsae.mg.gov.br/resolucoes-normativas/page/734-94-2017-estabelece-as-caracteristicas-dos-servicos-de-atendimento-ao-publico-a-serem-providos-pelos-prestadores-de-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-regulados-pela-agencia-reguladora-de-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esg
http://arsae.mg.gov.br/resolucoes-normativas/page/734-94-2017-estabelece-as-caracteristicas-dos-servicos-de-atendimento-ao-publico-a-serem-providos-pelos-prestadores-de-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-regulados-pela-agencia-reguladora-de-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esg
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abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. Parte dos usuários depende 

de agências de atendimento devido à dificuldade de acesso a outros canais de 

atendimento ou a serviços disponíveis apenas presencialmente. Por fim, para a 

Arsae-MG algumas das preocupações giravam em torno do aumento da incidên-

cia de denúncias contra os prestadores por descumprimento da norma regulató-

ria, aumento do número de não conformidades em fiscalizações e a falta de efe-

tividade da norma.

Fundamentação legal

Antes de prosseguir a AIR, procurou-se identificar as bases legais que permitis-

sem que a Agência regulamentasse a matéria, sendo localizados fundamentos 

em nível federal e estadual. Segundo a Lei Federal nº 11.445/2007, art. 23, inciso 

X, é dever das agências reguladoras editar normas que abrangem padrões de 

atendimento ao público. De forma similar, o Decreto Estadual nº 45.871/2011, que 

dispõe sobre o regulamento da Arsae-MG, prevê que é sua competência “expe-

dir regulamentos de ordem técnica e econômica, visando ao estabelecimento de 

padrões de qualidade para atendimento aos usuários” (art. 3º, inciso III, alínea d). 

Pesquisa e benchmarking

A etapa de pesquisa de benchmarking não faz parte da rotina tradicional de ela-

boração de AIR. 

Para fins comparativos, pesquisou-se a existência de normas reguladoras seme-

lhantes que tratam sobre a alocação de agências de atendimento. A pesquisa 

ocorreu entre 13 e 15 de junho de 2018 e restringiu-se às agências reguladoras 

estaduais, filiadas à Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR) e 

cujas normas estivessem disponíveis em meio eletrônico.Foram pesquisadas 27 

agências, dentre as quais, 15 possuíam normas com regras para o atendimento 

presencial e, dentre estas, 12 especificavam critérios para alocação de agências 

de atendimento. Pela análise de 13 normas encontradas observou-se que 10 nor-

mas exigiam que os prestadores disponibilizassem no mínimo uma agência de 

atendimento por município e três normas exigiam que o número de agências 

fosse proporcional ao porte do município, havendo ainda grande similaridade de 

conteúdo entre os trechos normativos analisados.

Entretanto, como o problema apresenta maior complexidade e necessida-
de de detalhamento foi empregada uma AIR de nível II, que além de prever 
o levantamento da experiência internacional no tratamento do problema 
regulatório, também inclui a mensuração dos possíveis impactos das alter-
nativas de ação identificadas sobre os usuários dos serviços prestados e 
sobre os principais segmentos da sociedade afetados (Subchefia de Análi-
se e Acompanhamento de Políticas Governamentais et al., 2018, p. 29).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=45871&comp=&ano=2011
http://abar.org.br/
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Alternativas

Foram propostas três alternativas para a disposição de agências de atendimento:

Estabelecer ao menos uma agência por localidade do município:corresponde 

ao cenário base de manutenção da Resolução Arsae-MG nº 94/2017;

Estabelecer ao menos uma agência por município: é uma alternativa que con-

fere maior flexibilidade para o prestador, mas demanda que usuários de ou-

tras localidade se desloquem para ter acesso ao atendimento presencial;

Não normatizar: essa alternativa propõe a desregulamentação por meio da 

revogação dos artigos 21 a 25 da Resolução Arsae-MG nº 94/2017, ou seja, dei-

xaria a critério dos prestadores regulados decidir onde seria ofertado atendi-

mento presencial.

Em relação às alternativas apresentadas, cabem alguns comentários de ordem 

geral. Inicialmente, a alternativa de inação está entre as recomendações do Guia 

Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório (Subchefia de 

Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais et al., 2018, p. 29), pois 

“a alternativa de ‘nada fazer’ ou de ‘manter a situação atual’ também servirá como 

linha de base para avaliar, posteriormente, se a alternativa escolhida resolveu ou 

não o problema”. Logo, a alternativa de manter a resolução nos moldes propos-

tos foi apresentada e utilizada para comparação com as demais alternativas.

Na sequência, há uma alternativa que envolve a edição do dispositivo normativo. 

Esta medida permite que a Agência adeque a norma às necessidades da popula-

ção e à capacidade dos prestadores de expandir a oferta de agências. 

•

•

•
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Após a vigência da norma é possível observar de maneira mais clara os impactos 

gerados e a oportunidade de o regulador rever seus atos a fim de melhor atender 

os atores atingidos.

Impactos regulatórios

A descrição dos principais impactos, tanto positivos quanto negativos, é útil para 

verificar se as alternativas propostas são capazes de gerar benefícios e ganhos 

superiores aos seus custos e desvantagens considerando todos os atores impac-

tados. Para facilitar a comparação, os impactos foram caracterizados por meio 

dos mesmos critérios e detalhados na Tabela 2.

Tabela 2. Resumo dos principais impactos de cada alternativa proposta

Nota. (-) indica impacto negativo; (+) indica impacto positivo; (n) indica impacto neutro 

ou cujos efeitos positivos e negativos são equivalentes.

Além disso, entende-se que durante a elaboração da norma, há fatores, 
principalmente externos à Agência, que nem sempre podem ser analisados 
detalhadamente e cujo comportamento é difícil de prever. 
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Para auxiliar a avaliação e percepção da magnitude dos custos, foi simulada a sua 

inclusão no reajuste tarifário realizado no ano de 2018 e os impactos na tarifa de 

cada prestador. A partir dos resultados apresentados na Tabela 3 observou-se 

que para a alternativa de manter no mínimo de uma agência por localidade o re-

ajuste tarifário da Copanor seria 28 pontos percentuais maior que o praticado, ou 

seja, o reajuste passaria de 16,76% para 45,20% em apenas um ano. No entanto, 

para os usuários da Copasa, a mesma alternativa traria um impacto bastante in-

ferior, de 0,12 pontos percentuais.

Tabela 3. Simulação do impacto tarifário médio dos custos de implantação e ope-

ração de novas agências

Comparação e seleção  
da melhor alternativa

Para comparação das alternativas foi empregada a análise de decisão multicrité-

rio. Dos cinco critérios descritos, apenas dois foram utilizados como critérios de 

seleção: (i) o aumento nos custos de operação e implantação e (ii) o percentu-

al de usuários em localidades sem agência de atendimento. O número de novas 

agências de atendimento foi desconsiderado por já estar expresso nos custos de 

implantação e de operação. Já o aumento do percentual de atendimentos pre-

senciais nas localidades beneficiadas foi descartado porque não se configurou de 

forma clara como impacto positivo ou negativo.

Cada uma das três alternativas recebeu uma nota de zero a dez sob a perspectiva 

de cada um desses dois critérios. Quanto maior o impacto de uma alternativa em 

relação às demais, maior a nota. Já os dois critérios (custos e usuários) recebe-

ram pesos individuais para expressar a importância relativa entre si. Assim como 

as notas, quanto mais relevante o critério, maior o seu peso.

Avaliou-se que os impactos dos custos sobre as tarifas seriam mais prejudiciais 

que os impactos da falta de agências de atendimento em localidades, uma vez 

Alternativa

Ao menos uma 
agência por localidade

Ao menos uma 
agência por município

Não normatizar

Copasa

Copanor

Copasa

Copanor

Copasa

Copanor

Prestador

182

186

14

10

0

0

Nº de novas agências
Efeito tarifário médio

SimuladoAplicado Diferença

4,31%

16,76%

4,31%

16,76%

4,31%

16,76%

4,43%

45,20%

4,32%

18,29%

4,31%

16,76%

0,12%

28,44%

0,01%

1,53%

0%

0%
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que esta situação afeta cerca de 2,60% da população. Por isso, de maneira arbi-

trária, optou-se por atribuir o peso de 70% para os custos anuais de operação e 

implantação e o peso de 30% para o percentual de usuários em localidade sem 

agências. O resultado final está na Tabela 4.

Tabela 4. Distribuições de pesos e notas para os critérios e alternativas propostas

O resultado final da análise multicritério foi um indicador, calculado para cada al-

ternativa, pelo somatório das notas ponderadas pelos pesos dos critérios. Como 

a avaliação foi realizada tendo como referência os impactos negativos, quanto 

menor o indicador final, menor o impacto negativo e maior a preferência por 

determinada alternativa. A alternativa com menor impacto geral foi o estabele-

cimento de no mínimo uma agência por município. O resultado foi corroborado 

por uma análise quali-quantitativa que expôs os principais argumentos a favor e 

contra o aumento do número de agências de atendimento presencial na Tabela 5.

Tabela 5. Argumentos prós e contras a ampliação do número de agências de 

atendimento

Critério

Aumento dos custos 
anuais de implantação 
e operação (peso 70%)

Percentual da população 
em localidades sem 
agência (peso 30%)

Impacto geral

Valor

Nota

Valor

Nota

-

R$ 1.873.355 (ano)

0,64

1,88%

7,23

2,62

R$ 29.264.603 (ano)

10,0

0%

0

7,0

Nº de novas agências Efeito tarifário médio

R$ 0 (ano)

0

2,60%

10

3,0

Ao menos uma agência 
por localidade

Alternativa

Apenas nas agências é possível a solução de toda e qualquer 

demanda dos usuários. Já nos canais de atendimento não 

presenciais há certa limitação, uma vez que nem todos os 

serviços estão disponíveis;

Há 24 municípios (3,8%) sem agências;

Há 368 localidades sem agências (cerca de um terço);

O canal de atendimento mais utilizado é o presencial, responsável 

por 79,1% de todos os atendimentos realizados no período de 

julho de 2016 a junho de 2018;

Nos municípios com agência o percentual de atendimentos 

presenciais é, em média, 5,0 pontos percentuais maior do que 

nos municípios sem agência;

Nas localidades com agência o percentual de atendimentos 

presenciais é, em média, 9,2 pontos percentuais maior do que 

nas localidades sem agência.

De 13 normas levantadas, 10 exigem que os prestadores 

disponibilizem no mínimo uma agência por município atendido;

A maioria das localidades que não possuem agência estão 

localizadas em municípios com ao menos uma agência;

Dentre as 368 localidades que não possuem agência, mais de 
90% têm menos de 1.000 economias, sendo de porte relativa-

mente pequeno. Já no grupo de localidades com agências, ob-

serva-se que apenas 21% das 634 localidades listadas possuem 

até 1.000 economias;

A existência de agência em uma localidade não tem associação 
relevante com o número médio de atendimentos por economia;

Observou-se no período de julho de 2016 a junho de 2018 
tendências de redução do número de atendimentos presenciais 
e de aumento do número de atendimentos não presenciais.

Argumentos a favor do aumento do nº de agências Argumentos contra o aumento do nº de agências

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Implementação, fiscalização  
e monitoramento

A implementação da alternativa proposta demanda a participação efetiva da  

Arsae-MG e dos prestadores regulados. Para a agência, foram previstos os se-

guintes procedimentos:

Publicação de resolução que altere a Resolução Arsae-MG nº 94/ 2017;

Estabelecimento de prazo para atendimento à nova regra, sugerido o período 

de um ano;

Estabelecimento de penalidades para o descumprimento do disposto na  

resolução;

Divulgação das novas regras de atendimento para usuários, prestadores e  

titulares; e

Avaliação e compatibilização dos custos regulatórios.

Já para os prestadores regulados, a implementação da alternativa proposta de-

pende de:

Implantação e início da operação de novas agências nos municípios deficientes;

Divulgação das novas unidades de atendimento para os usuários; e

Envio para a Arsae-MG de informações de ordem econômico-financeira e de 

monitoramento de canais de atendimento presenciais e não presenciais (te-

lefone, internet e outros).

A fiscalização e o monitoramento serão realizados presencialmente e pontual-

mente durante as vistorias realizadas nos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário dos municípios. Já a avaliação remota será realizada de 

acordo com as informações de monitoramento de canais de atendimento presen-

ciais e não presenciais (telefone, internet e outros) enviadas pelos prestadores 

para a Arsae-MG.

Conclusão

A opção por não normatizar tem impacto ligeiramente maior em relação à al-

ternativa escolhida, sendo considerada possível, mas não tão vantajosa quanto 

a primeira. Já a exigência de no mínimo uma agência por localidade traria maior 

impacto negativo, principalmente devido aos custos, não sendo recomendada.

•

•

•

•

•

•

•

•

Dentre as três alternativas analisadas, aquela que apresentou menor impac-
to indesejado foi o estabelecimento do mínimo de uma agência por municí-
pio. A seleção desta alternativa, mediante análise multicritério, foi corrobo-
rada pela análise qualitativa que comparou aspectos positivos e negativos. 
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É importante destacar que o resultado da AIR não é vinculado à decisão de 

instâncias superiores, tendo apenas natureza de recomendação. Entretanto, 

é inegável que todas as etapas desse processo, desde o detalhamento do 

problema regulatório até a análise das alternativas, são essenciais para a to-

mada de decisão. Mesmo que se opte por alternativas diferentes, é possível 

conhecer de antemão os principais impactos da decisão.
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Revisão 
Tarifária 
da Copasa 
e Copanor

Desde maio de 2020, a Arsae-MG vem elaborando a 2ª Revisão  
Tarifária da Copasa e a 3ª Revisão Tarifária da Copanor. Os trabalhos 
serão finalizados em junho de 2021 e, até lá, a agência realizará 
consultas públicas para escutar a sociedade. Contamos com a  
participação de todos!

Todos os documentos produzidos para ambas as revisões estão  
no site da Arsae-MG.

 http://www.arsae.mg.gov.br/component/gmg/page/848-revisao-tarifaria-copasa-e-copanor-2021
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ARTIGOS TÉCNICOS

1. Introdução

A confirmação da presença do SARS-CoV-2 no es-

goto, no final de março de 2020, despertou muita 

preocupação por parte da população em geral e 

também das próprias concessionárias de saneamen-

to, tendo em vista possíveis implicações face à bai-

xa cobertura dos serviços de saneamento em nosso 

país (cerca de 100 milhões de brasileiros não têm 

acesso ao serviço de coleta de esgoto e 35 milhões 

não têm acesso a água tratada - SNIS, 2018), notada-

mente em regiões que apresentam maiores índices 

de vulnerabilidade social. Duas preocupações emer-

giram quase que imediatamente em dois segmentos 

da população (INCT ETEs Sustentáveis, 2020): 

pessoas que vivem em locais com ausência ou 

com infraestrutura precária de saneamento, tan-

to pela falta de disponibilidade de água de qua-

lidade e em quantidade suficiente para a higie-

ne pessoal (notadamente a lavagem frequente 

das mãos), quanto pelo risco de contato com 

o esgoto que muitas vezes corre a céu aberto 

nesses locais.

profissionais que atuam na área de esgotamento 

sanitário, notadamente, os diretamente envol-

vidos com a operação e manutenção das redes 

coletoras e ETEs, bem como os pesquisadores 

que têm contato ou manuseiam amostras de 

esgoto. Para esse grupo específico de pesso-

as, continuam sendo válidas as recomendações 

feitas em (c), adiante.

Como é enorme a quantidade de esgotos não trata-

dos lançados diariamente em nossos rios (cerca de 

167 m³/s – SNIS, 2018), por consequência, também 

pode-se antever uma elevada carga viral despeja-

da nos corpos d´água brasileiros, enquanto durar 

a pandemia, especialmente, nas regiões mais den-

samente habitadas. Caso fosse confirmada a possi-

bilidade de transmissão da Covid-19 a partir do es-

goto, o lançamento de efluentes não tratados nos 

Um novo olhar sobre a Área de  
Saneamento: o lado positivo da  
presença do Sars-Cov-2 no esgoto

Resumo

Não há elementos ou evidências científicas que associem riscos de transmissão da Covid-19 a partir do esgoto 

(seja pela ingestão ou pela inalação do vírus). Todavia, o alcance da pandemia da doença no Brasil trouxe um 

novo olhar sobre a importância dos sistemas de esgotamento sanitário: o potencial de monitoramento do es-

goto como ferramenta de vigilância epidemiológica para a Covid-19. Tamanho é o potencial desta ferramenta, 

acredita-se que deva se tornar prioritário estabelecer as bases para um programa nacional de alerta precoce 

para auxiliar no controle de epidemias e pandemias.

PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia Baseada no Esgoto, Covid-19, monitoramento do novo coronavírus

•

•

Por Carlos Chernicharo 
e Thiago Bressani Ribeiro 

UFMG



REGULAÇÃO EM FOCO 58

Artigos Técnicos Um novo olhar sobre a Área de Saneamento

corpos d´água brasileiros teria o potencial de am-

pliar a disseminação do vírus SARS-CoV-2 no am-

biente em proporções imensuráveis, colocando em 

risco não apenas a população que vive em regiões 

vulneráveis, mas toda a população que fizesse uso 

direto (ingestão) ou indireto (ex. frutas, legumes e 

verduras irrigadas) da água contaminada com o ví-

rus. Todavia, essa é uma hipótese não confirmada, 

uma vez que não existe qualquer evidência científi-

ca da possibilidade de transmissão do SARS-CoV-2 

a partir do esgoto, por meios como a ingestão (via 

feco-oral), a inalação decorrente de aerossóis que 

contenham gotículas de esgoto contaminado, ou 

mesmo a penetração através das mucosas dos olhos 

e feridas.

Face ao risco potencialmente baixo ou eventual-

mente nulo de transmissão do SARS-CoV-2 a par-

tir do esgoto, depreende-se que a atenção efetiva 

deve ser direcionada, prioritariamente, ao impacto 

da falta de acesso aos serviços de abastecimento 

de água. Há uma espécie de efeito cascata devido 

à carência de acesso à água em quantidade e qua-

lidade satisfatórias, deflagrando a busca por fontes 

não seguras e expondo a população à situações de 

aglomeração social. 

Nesse sentido, uma nota técnica publicada conjunta-

mente pelo INCT ETEs Sustentáveis e pela FIOCRUZ, 

defendem as ações mais importantes relacionadas ao 

setor de saneamento (INCT ETEs Sustentáveis, 2020). 

Um extrato consolidado é apresentado a seguir:

a) O foco principal na prevenção da dissemi-

nação da Covid-19 continua sendo o de seguir 

as recomendações já emanadas pelas autorida-

des de saúde, de praticar o distanciamento so-

cial e lavar as mãos (com água e sabão), várias 

vezes ao dia. Isso porque o sabão propicia a 

destruição do envelope lipídico do novo coro-

navírus, consequentemente, inativando-o. Nes-

se sentido, reforça-se a premente necessidade 

de que o poder público disponibilize água em 

quantidade suficiente para toda a população, 

notadamente, para a parcela que vive em situ-

ação mais vulnerável e desprovida de serviços 

de abastecimento de água.

Essa situação implica em maior probabilidade de 
manifestação de outras vulnerabilidades que po-
dem exercer fator de pressão para casos mais se-
veros da Covid-19. 
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b) Devem ser tomadas medidas emergen-

ciais para garantir que pessoas em condição 

de vulnerabilidade tenham acesso à água em 

quantidade que permita a higiene pessoal. 

Esse grupo inclui pessoas em situação de rua, 

assentamentos informais sem acesso à água, 

presídios e asilos em que vivem idosos de bai-

xa capacidade econômica.

c) As recomendações mais assertivas em relação 

à baixa possibilidade de transmissão do SARS-

-CoV-2 a partir das fezes e do esgoto continu-

am sendo direcionadas aos trabalhadores que 

atuam na área de esgotamento sanitário. Estes 

não devem abrir mão da utilização de equipa-

mentos de proteção individual (EPI), seguindo 

as medidas de proteção e segurança já adota-

das como padrão para esses profissionais, as 

quais são eficazes na proteção contra o novo 

coronavírus e outros patógenos presentes no 

esgoto, considerando a dispersão via aerossóis. 

O mesmo deve ser observado para os trabalha-

dores que atuam na área de coleta e manejo de 

resíduos sólidos, em que a utilização adequada 

de EPIs, tal como recomendado para este exer-

cício profissional, assegura a prevenção contra 

a contaminação proveniente do contato com 

objetos contaminados.

d) Como medida protetiva contra uma série de 

enfermidades e visando não sobrecarregar as 

unidades de saúde, os prestadores de serviço 

devem monitorar seus processos de cloração e 

garantir concentrações mínimas de cloro resi-

dual nas redes de distribuição, conforme pre-

conizado na Portaria de Consolidação n. 5/2017 

(Brasil, 2017).

Muito embora não haja elementos ou evidências 

científicas que associem riscos de transmissão da 

Covid-19 a partir do esgoto (seja pela ingestão ou 

pela inalação do vírus), o alcance da pandemia da 

doença no Brasil (mais de 5 milhões de casos e mais 

de 160 mil óbitos confirmados até a data de sub-

missão deste artigo) trouxe um novo olhar sobre a 

importância dos sistemas de esgotamento sanitá-

rio. Para além dos já conhecidos e consagrados be-

nefícios sociais, econômicos e de proteção à saúde, 

reemergiu com enorme intensidade, em vários paí-

ses, o potencial de monitoramento do esgoto como 

importante ferramenta de vigilância epidemiológi-

ca para a Covid-19. 

Esta ferramenta, mais comumente conhecida como 

“Epidemiologia Baseada no Esgoto (EBE)”, que há 

décadas vem se mostrando fundamental para a vi-

gilância de várias doenças infeciosas (Sims & Kas-

przyk-Hordern, 2020), apresenta-se agora também 

de grande relevância para a vigilância da Covid-19, 

com exemplos de sucesso na Holanda (Medema et 

al., 2020), Austrália (Ahmed et al., 2020), França 

(Wurtzer et al., 2020), Estados Unidos (Wu et al., 

2020; Nemudry et al., 2020), Espanha (Randazzo 

et al., 2020), Itália (La Rosa et al., 2020) e, mais re-

centemente, também no Brasil (Chernicharo et al., 

2020a). A iniciativa brasileira se mostrou inovado-

ra em relação às demais por ter considerado a ex-

pansão do monitoramento para além das ETEs, de 

modo a contemplar também pontos de monitora-

mento no sistema de coleta e interceptação dos es-

gotos. Isso porque, nos países em desenvolvimen-

to, é bastante usual que uma parte significativa dos 

esgotos gerados pela comunidade não chegue até 

as ETEs, tornando muito difícil extrapolar os resul-

tados do monitoramento, centralizado apenas nas 

ETEs, para toda a população.

2. Ocorrência do novo 
coronavírus no esgoto 
e oportunidades para 
a área de esgotamento 
sanitário

Os efeitos da pandemia estão sendo perversos para 

a população brasileira, em especial, para a parcela 

que vive em áreas de maior vulnerabilidade social. 

Por outro lado, a pandemia também tem contribu-

ído para expor ainda mais as grandes mazelas do 

setor de saneamento e chamar a atenção para a im-

portância dos serviços de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário. A premente necessidade 

de ampliar a cobertura dos serviços de saneamen-

to no Brasil, em particular, dos serviços de esgota-

mento sanitário, ganhou ainda mais reconhecimen-

to pelas autoridades da área de saúde, tamanhos 

os benefícios complementares que uma adequada 

infraestrutura de saneamento pode proporcionar 
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– de particular interesse no presente contexto, “a 

possibilidade de implementar um sistema adicional 

de vigilância epidemiológica a partir do monitora-

mento dos esgotos gerados pela população”, com 

o uso da ferramenta EBE.  

O plano de monitoramento do esgoto deve re-

fletir o objetivo que se pretende atingir com a 

ferramenta, sendo dois os mais usuais (Cherni-

charo et al., 2020b): a) identificação de tendên-

cias / alterações de ocorrência do vírus ao longo 

da curva epidêmica; b) alerta precoce do início 

(ou incremento súbito) da circulação do vírus 

em locais de maior concentração de pessoas. 

Enquanto o primeiro objetivo busca fornecer 

informações para o entendimento da prevalên-

cia e da dinâmica de circulação do vírus na área 

em estudo, o segundo objetivo busca fornecer 

informações que subsidiem alertas precoces da 

presença do vírus, contribuindo para melhorar 

a resposta face a eventuais novos surtos da do-

ença. Nesse sentido, o plano de monitoramento 

pode ser concebido para atender a apenas um 

ou aos dois objetivos, a depender da evolução 

temporal do número de casos suspeitos/confir-

mados e da realidade de cada local. 

É notório que para o contexto brasileiro o pla-

no monitoramento do esgoto deve ser feito de 

forma regionalizada, de modo que se possa es-

timar, de maneira indireta, o número de pessoas 

infectadas nas áreas de maior interesse (regiões 

da cidade com diferentes índices de vulnerabi-

lidade social). O monitoramento funciona como 

uma espécie de “testagem massiva indireta”, que 

inclua tanto os portadores sintomáticos como os 

assintomáticos do SARS-CoV-2. Essa informa-

ção é de vital importância no contexto brasilei-

ro, haja vista o número excessivamente baixo de 

testes clínicos, as diferenças sociais extremas, e 

o acesso restrito aos serviços de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário.

O monitoramento do esgoto em possíveis hot 

spots (ex. escolas, shopping centers, rodoviá-

3.

4.

rias, aeroportos) pode trazer importantes infor-

mações sobre a intensidade da circulação do 

vírus nesses locais. A utilização da informação 

como forma de “testagem indireta” seria mais 

apropriada para os locais em que fosse possível 

rastrear os frequentadores, a exemplo de alunos 

de uma determinada escola. A partir daí, pode-

riam ser feitas campanhas que incentivassem a 

testagem clínica das pessoas com suspeição da 

doença. Todavia, no contexto do objetivo ante-

riormente definido, a maior relevância do resul-

tado da ocorrência do vírus seria para auxiliar 

a tomada de decisão sobre o fortalecimento ou 

flexibilização das recomendações de distancia-

mento social. O monitoramento do esgoto em 

hot spots pode ser uma ferramenta de grande 

relevância para alerta precoce de novos surtos 

da Covid-19 ou novas epidemias.

Diversos estudos defendem que o monitora-

mento do novo coronavírus a partir do esgoto 

pode identificar de forma muito mais ampla a 

presença e a circulação do vírus quando com-

parado com os testes convencionais realizados 

para a testagem de cada indivíduo, uma vez que 

há um grande número de pessoas infectadas 

e que não são testadas por não apresentarem 

sintomas. Ademais, a vigilância epidemiológica 

a partir do esgoto tem se mostrado mais rápida 

e também algumas ordens de magnitude mais 

barata que a triagem clínica (milhões ou bilhões 

de dólares, a depender do tamanho da popula-

ção e do número de testes clínicos realizados), 

muito embora não possa substituí-la completa-

mente (Hart & Halden, 2020). A vigilância efe-

tiva deve ser entendida como um processo em 

dois estágios: o primeiro utilizando a EBE para 

estimar o número de pessoas infectadas de for-

ma regionalizada; e o segundo realizando tes-

tes clínicos para identificar as pessoas infecta-

das nas regiões com maior circulação do vírus.

Tamanho é o potencial da EBE, acredita-se que deva 

se tornar prioritário estabelecer as bases para um 

programa nacional de alerta precoce para auxiliar no 

controle de epidemias e pandemias. Iniciativas nesse 

sentido já são realidade em vários países desenvol-

vidos, com destaque para a Holanda e, mais recen-

temente, em Portugal, Espanha, Inglaterra e França.

Algumas reflexões acerca da utilização da ferra-
menta EBE em nosso país:

1.

2.
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Adicionalmente, como a realização de estudos de 

EBE é muito mais exequível em locais que dispõem 

de sistemas de coleta e transporte de esgoto, e que 

estes são ainda mais importantes para a preservação 

da saúde da população contra várias outras doen-

ças veiculadas pelos esgotos (ex. hepatite, poliomie-

lite, cólera), deve-se considerar, igualmente, opor-

tunidades de pesquisa e inovação que possam dar 

respostas a curto prazo visando o aprimoramento/

desenvolvimento de técnicas simplificadas para ex-

pansão de redes de coleta e transporte de esgoto.

3. Considerações finais

Se, por um lado, não existem evidências científicas 

de que a Covid-19 possa ser transmitida a partir do 

esgoto. Por outro, a presença do RNA do SARS-

-CoV-2 no esgoto constitui excelente oportunida-

de para se promover a vigilância epidemiológica  

a partir do monitoramento do esgoto, através da 

ferramenta conhecida como EBE (Epidemiologia 

Baseada no Esgoto). 

Há que se chamar a atenção, no entanto, para o fato 

de que todo o potencial da ferramenta EBE se efe-

tiva quando esta é aplicada à locais com elevados 

índices de cobertura por infraestrutura de esgota-

mento sanitário, notadamente, pelo componente de 

coleta e transporte do esgoto. Por outro lado, tra-

ta-se de oportunidade única para se reforçar ainda 

mais a importância da universalização do acesso 

aos serviços de saneamento básico para a preven-

ção da transmissão de doenças e melhoria da saúde 

da população brasileira. Deduz-se, portanto, que o 

reconhecimento da importância da EBE como es-

tratégia complementar de controle da atual pande-

mia (e de outras que possam vir) pode estimular/

induzir a necessária ampliação da infraestrutura de 

esgotamento sanitário em nosso país.  

Outra importante oportunidade diz respeito ao 

papel das Agências Reguladoras dos Serviços de 

Saneamento. 
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ARTIGOS TÉCNICOS

1. Introdução

Uma comunidade interligada por um sistema de 

abastecimento de água com níveis de fraudes e 

usos clandestinos elevados é uma situação na qual 

apenas parte dos usuários suporta a totalidade dos 

custos associados à água abastecida. Isso significa 

que, aos usuários pagantes em uma relação formal 

com a companhia de água, são aplicadas tarifas 

mais elevadas do que deveriam ser, resultando em 

injustiça social. Em termos individuais, um usuário 

paga sua água e seu vizinho não, sendo essa situa-

ção outra perspectiva de observar injustiça social. 

Cada comunidade, isto é, município, encontra-se 

em uma situação distinta em termos de fraudes e 

usos clandestinos, podendo ser uma situação signi-

ficativa ou não. Então, coloca-se a questão do nível 

adequado de fraudes a ser tolerado por uma so-

ciedade. O presente artigo defende que esse nível 

deveria ser o nível econômico de fraudes (fraudes/ 

1000 lig.), a semelhança do nível econômico das 

perdas reais de água (l/lig.dia) e as por submedi-

ção (l/hidrômetro.dia). 

2. Determinar o nível 
econômico de fraudes

Para averiguar o nível econômico de fraudes são 

necessárias 3 informações, nomeadamente:

a) O custo de evitar fraudes, isto é, o custo  

de pesquisar as ligações (cpl);

b) O retorno econômico de detectar uma  

fraude (re);

c) A quantidade de fraudes existentes na  

comunidade que a companhia abastece (Ftot).

Como abordar perdas de água associa-
das a fraudes e usos clandestinos do pon-
to de vista regulatório e da prestação do 
serviço?

Resumo

No presente artigo é feita uma reflexão sobre o nível econômico de fraudes que deve ser tolerado em uma 

comunidade interligada por um sistema de abastecimento público de água na perspectiva da sociedade, do 

prestador de serviço e da agência reguladora. Também apresenta cálculos para determinar o nível econômico 

de fraudes. Esse nível conduz à volumes eficientes, que podem ser metas internas dos prestadores de serviço 

e volumes regulatórios para efeitos de calcular tarifas módicas. Por fim, fazem-se algumas reflexões sobre os 

volumes associados aos usos clandestinos do balanço hídrico e sobre as entidades que melhor governabilida-

de tem sobre a regularização de abastecimento de água em núcleos urbanos informais. 

PALAVRAS-CHAVE: Nível econômico, fraudes, ligações clandestinas, balanço hídrico, volume regulatório

Por Rita Cavaleiro de Ferreira
COORDENADORA DO PROESSA
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Custo de pesquisar as ligações

Para responder ao primeiro item elege-se o méto-

do de pesquisa de ligações considerado adequa-

do, por exemplo: inspeção com haste de escuta ou 

a desmontagem completa do cavalete. Os méto-

dos elegidos podem ser mais ou menos intensivos 

em mão de obra resultando em níveis de pesquisa 

distintos, como por exemplo 8 ou 200 pesquisas 

(operador/dia). Sabendo a quantidade de ligações 

que um operador pesquisa em um dia de trabalho 

e os respectivos encargos salariais, é possível de-

terminar o custo unitário de pesquisar ligações (cpl), 

resumido nas seguintes duas equações:

Onde: 

cpl – custo unitário de pesquisar ligações (R$/

ligação pesquisada) 

Cp – custo de pesquisar ligações (R$/ano)

Lp – ligações pesquisadas (lig./ano)

Ou de forma mais detalhada1:

Onde: 

p – produtividade de pesquisar de ligação [lig./

(dia.operador)] – que depende o método elegido

S – salário mensal do operador de pesquisa 

(R$/mês)

Ddesloc – despensas de deslocamento para pes-

quisar ligações (R$/mês)

Retorno econômico de  
detectar uma fraude

O retorno econômico de detectar uma fraude (re) 

em um ano compõe-se do prejuízo evitado (pe), da 

receita gerada (rf) e dos custos de regularizar a li-

gação (cr). 

re= pe + rf - cr

O prejuízo evitado (pe)  corresponde ao volume 

consumido (cm), multiplicado pelo custo de produ-

ção (Pm) e pela duração média da fraude em um ano 

(Dmf). A receita gerada (rf) corresponde ao volume 

consumido (cm), multiplicado pela tarifa média (de 

água e esgoto) (Tm) e pelos meses restantes do ano 

após a regularização (Dmr). Se o prestador de servi-

ço pesquisar fraudes de um modo regular ao longo 

do ano, a duração média de uma fraude detectada é 

de seis meses. Se ele concentrar seus esforços mais 

no primeiro semestre, serão menos de seis meses, 

e se concentrar os esforços no segundo semestre, a 

duração média será superior a seis meses. 

Nessas ligações, o consumo é superior àquele dos 

consumidores que pagam por sua água. Essa assi-

metria no comportamento pode ser retratada por 

meio de um fator de ajuste (fi). Após a regulariza-

ção da fraude existe uma tendência de o consumo se 

tornar mais racional, pelo que o faturamento após a 

regularização não corresponde aos volumes de água 

consumidos de modo fraudulento. A regularização 

da ligação (cr) tem custos de mão de obra e civis que 

devem ser anualizados. Para tal, é necessário assumir 

uma vida útil da ligação regularizada até que eventu-

almente volte a entrar em estado de fraude. 

Detalhando o prejuízo evitado (pe) e a receita gera-

da (rf), o retorno econômico de detectar uma frau-

de pode ser definido pela seguinte fórmula:

re – retorno econômico de detectar uma fraude 

[R$/(ligação.ano)]

cm – consumo médio em ligação regular (m3/mês)

fi – fator de irregularidade (por exemplo 1,5)

Tm – tarifa média de água (e esgoto caso apli-

cável) (R$/ m3) 

1  Pode-se argumentar que os custos para detectar a fraude devem se somar aos custos da obra civil da respectiva regula-

rização (cerca de R$200-300 por fraude), porém, esse custo necessita ser anualizado. Uma fraude regularizada tem ideal-

mente uma duração indeterminada. Nesse caso, o seu custo tende a zero pelo que pode ser desprezada na conta. 

Muitos prestadores constatam que em ligações frau-
dulentas o consumo tende a ser menos parcimo-
nioso por se tratar de um recurso sem pagamento. 

cpl =
Cp

Lp

cpl =
p * 22 dias * 11 meses

S * 13 meses + Ddesloc * 11 meses

re = Dmf * cm * fi * Pm + (Dmr * cm * Tm) - (     )
cr

vr
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Pm – custo de produção e distribuição da água 

(R$/ m3) 

Dmf – duração média da fraude detectada (me-

ses/ano)

Dmr – duração média da ligação regularizada 

após detecção de fraude (meses/ano)

cr – mão de obras civis para regularizar a ligação 

(R$/ligação)

vr – vida útil da ligação regularizada (anos)

Nível econômico de fraudes 

Com ambos os parâmetros, custo de pesquisar li-

gações (cpl) e retorno econômico de detectar uma 

fraude (rf), é possível determinar o nível econômico 

de fraudes, especificado na seguinte relação:

Onde: 

fne – nível econômico de fraudes (fraudes/ 1000 lig.) 

cpl – custo unitário de pesquisar ligações (R$/

ligação pesquisada) 

rf – receita unitária de fraude detectada (R$/li-

gação.ano)

Quantas fraudes existem na comuni-
dade / município que uma companhia 
abastece?

A terceira informação consiste em saber a quanti-

dade de fraudes existentes. Para tal, seria neces-

sário pesquisar todas as ligações, porém, isso se-

ria excessivamente oneroso. É suficiente inferir a 

quantidade de fraudes por meio de uma amostra 

representativa. Nesse caso, cabe determinar uma 

margem de erro e confiança aceitável e selecionar 

aleatoriamente as ligações a serem pesquisadas 

que compõem a amostra. 

Se na amostra foram detectadas mais fraudes do que 

nível econômico (fd > fne), vale a pena para o presta-

dor (e para a sociedade) pesquisar mais fraudes e 

reduzi-las. Se na amostra forem encontradas menos 

fraudes do que o nível econômico (fd < fne), não vale 

a pena gastar mais recursos na pesquisa de fraudes. 

Para efeitos de volumes regulatórios, uma amos-

tra simples aleatória é suficiente para determinar 

os volumes aceitáveis de fraudes. No entanto, o 

prestador pode aperfeiçoar a assertividade da pes-

quisa de fraudes estratificando a amostra. Isto é, 

calcular taxas de fraudes em segmentos específi-

cos, tais como grandes consumidores, ligações ina-

tivas, bairros com características semelhantes, usu-

ários onde se verificam consumos disruptivos etc. 

Em cada segmento o comportamento em relação a 

fraudes será distinto.2

3. Volume de água  
consumida em ligações 
fraudulentas

Para efeitos de balanço hídrico, ainda é necessário 

quantificar o volume atual das fraudes (Vfrau) e o 

volume regulatório (Vfrau_R). Para tal, um balanço de 

fraudes mostrado na figura seguinte ajuda a classi-

ficar as tipologias de fraudes e quantificá-las. 

2 Na perspectiva do prestador de serviço, vale lembrar que o custo para detecção da fraude não varia em função do ta-

manho da fraude, mas o retorno unitário varia. Isso significa que é possível obter maior viabilidade econômica fiscalizando 

grandes consumidores do que nas ligações residenciais. Do ponto de vista operacional, faz sentido segregar as ligações 

em residenciais e outras de maior consumo, com potencial de fraudar volumes bem maiores, tais como aquelas de hotéis, 

instalações de lavagem de automóveis, postos de combustível, restaurantes, etc. Se nesses clientes existir uma fraude, o 

volume é muito maior que o volume médio residencial. Por isso, pode ser interessante ter uma pesquisa mais superficial 

para residências e mais detalhada para grandes consumidores.

Uma pesquisa mais intensa traria consigo maior 
justiça social, mas iria onerar mais a tarifa coletiva. 

fne =          * 1000
Cpl

rf
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Figura 1. Balanço de Fraudes

As ligações com fraudes (componente A) dividem 

nas que foram pesquisadas (componente B) e nas 

que não foram pesquisadas (componente C). Den-

tro da componente B, existem as fraudes que fo-

ram detectadas (componente E) e as não detec-

tadas (componente F). Na componente C, existem 

as fraudes que poderiam ser detectadas (compo-

nente H) e as que não seriam detectadas (compo-

nente G). Algumas fraudes, apesar de pesquisadas, 

não são detectadas (componente D). Essas podem 

considerar-se fraudes de excelência, isto é, elas são 

tão engenhosas que através do método usado para 

pesquisá-las, elas não são passíveis serem detec-

tadas. A proporção das fraudes de excelência (tex) 

e das normais deve levar em conta o método de 

pesquisa elegido para combatê-las. Pesquisas mais 

superficiais tendem a deixar passar mais fraudes. 

Pesquisas mais minuciosas deixam passar menos 

fraudes. Essa proporção (tex) deve ser obtida com 

base na percepção dos operadores de campo, po-

dendo ser, por exemplo:

1:100 - > 1 fraude não é detectada em 100 frau-

des pesquisadas com um método minucioso;

1:5 - > 1 fraude não detectada em 5 fraudes pes-

quisadas com um método mais superficial.

Perante o balanço, as fraudes existentes são a soma 

das seguintes componentes: 

A =  E + F + G + H

Ou 

ftot = fp_d + fp_nd + fnp_d + fnp_nd

ftot – fraudes existentes (fraudes/ 100 lig.) (com-

ponente A)

fp_d – fraudes pesquisadas e detectadas (frau-

des/ 1000 lig.) (componente E)

fp_nd – fraudes pesquisadas e não detectadas 

(fraudes/ 1000 lig.) (componente F)

fnp_d – fraudes não pesquisadas, mas detectáveis 

(fraudes/1000 lig.) (componente H)

fnp_nd – fraudes não pesquisadas e não detectá-

veis (fraudes/ 1000 lig.) (componente G)

As probabilidades de detectar uma fraude, expres-

sas na unidade (fraudes/ 1000 lig.) são iguais tan-

to nas ligações pesquisadas (componente B) como 

nas não pesquisadas (componente C), desde que a 

amostra seja homogênea.

fpd  = fnpd

fpnd  = fnpnd

Também é verdadeira a relação entre as fraudes de-

tectadas e as de excelência: 

fnd_ex  = tex *  fd_p

•

•

A - Fraudes
existentes

PesquisadasE - Fraudes detectadas

F - Pesquisadas e não 
detectadas (excelência)

G - Não pesquisadas e não 
detectáveis (excelência)

H - Fraudes detectáveis 
se fossem pesquisadas

C - Não pesquisadas

Não pesquisadas

D - Fraudes de 
excelência (Excel)

1/100 fraudes

B - Pesquisadas
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tex – Taxa de fraudes não detectadas e que fo-

ram pesquisadas

fp_d – Fraudes pesquisadas e detectadas (frau-

des/ 1000 lig.) (componente E)

fnp_ex – Fraudes pesquisadas e detectadas (frau-

des/ 1000 lig.) (componente D)

Assim, a soma dos quatro componentes assume a 

seguinte expressão:

Ftot = [Lp * fpd] + [Lp * fpd * tex] + [Lnp * fnpd * tex] + [Lnp * fnpd]

Que pode ser minimizada para:

Ftot – Fraudes existentes (fraudes) 

Ltot – Ligações totais (lig.)

Lp – Ligações pesquisadas (lig.)

fp_d – Fraudes pesquisadas e detectadas (frau-

des/ 1000 lig.) 

tex – Taxa de fraudes não detectadas e que fo-

ram pesquisadas

Lnp – Ligações não pesquisadas (lig.) 

fnp_d – Fraudes não pesquisadas, mas detectáveis 

(fraudes/ 1000 lig.) 

Os 4 tipos de fraudes (E, F, G, H) têm vigências di-

ferentes. Fraudes detectadas (componente E) têm 

uma duração média de seis meses por ano e as de-

mais componentes (F, G, H) que não são detecta-

das duram o ano todo. O volume relativo às fraudes 

pode ser inferido do seguinte modo:

Vfrau = cm * fi * [Fpd * 6 + Ftot - Fpd * 12] 

Vfrau – volume total consumido por via de liga-

ções fraudulentas (m3/ano) 

cm – consumo médio em ligação regular (m3/mês)

fi – fator de irregularidade (por exemplo 1,5)

Fpd – fraudes pesquisadas e detectadas (lig.) 

(Componente E)

Ftot – fraudes existentes (lig.) (Componente A)

Ftot = Ltot *        * (1 + tex)
fpd

1000

4. O volume regulatório 
relativo às fraudes
 

É responsabilidade do prestador de serviço pesquisar 

fraudes e minimizá-las, na medida em que isso seja 

econômico, ou que o titular do serviço, isto é, a so-

ciedade considere suficientemente justo. Pesquisas 

de fraudes para além do nível econômico só devem 

ser realizadas se a sociedade valorizar justiça social 

nesse nível, pois uma prática intensiva de pesquisa de 

fraudes para além do nível econômico reduz a modi-

cidade tarifária aplicada à coletividade dos usuários. 

Para efeitos regulatórios, o volume eficiente de frau-

des corresponde ao nível econômico que se deveria 

usar para o cálculo das tarifas [Vfrau  (fne)]. 

5. Volume de água 
clandestino 

Usos de água clandestinos são consumos que não 

estão vinculados a uma ligação contratual com a 

companhia e ocorrem frequentemente em situa-

ções onde o uso do solo não está regularizado, isto 

é, em núcleos urbanos informais.

Para efeitos de balanço hídrico o modo de quantifi-

car esses volumes requer inferir sobre a área de ocu-

pação, densidade populacional e per capita. Maior 

precisão na quantificação pode ser obtida por via da 

setorização da área e instalação de macromedido-

res específicos. A medição dos volumes é relevante 

não só para aferir perdas, mas também para imputar 

os custos associados a quem tiver melhor governa-

bilidade sobre os núcleos urbanos informais. Cada 

assentamento irregular deverá ser analisado à luz 

no Novo Marco Legal, Lei nº 14.026, de 15 de julho 

de 2020, e o disposto na Lei nº 13.465, de 11 de julho 

de 2017, sobre regularização fundiária rural e urbana 

para averiguar se o prestador de serviço deve regu-

larizar as ligações de água tempestivamente ou ne-

cessita de articulação prévia com a prefeitura. 
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ARTIGOS TÉCNICOS

1. O Planejamento Seto-
rial antes da alteração 
do Marco Regulatório

1.1 Aspectos Legais

A adoção do mecanismo de planejamento para o sa-

neamento básico no marco regulatório vigente ob-

jetivou suprir a carência no setor, surgida após o tér-

mino do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) 

na década de 1980. Desta forma, a Lei nº 11.445/2007, 

em sua versão original, introduziu o Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB) como principal ins-

trumento do planejamento e cujo conteúdo mínimo, 

exigido no seu art. 19, deverá abranger: diagnóstico 

da situação e de seus impactos nas condições de 

vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e 

apontando as causas das deficiências detectadas; 

objetivos e metas de curto, médio e longo prazos 

para a universalização, admitidas soluções graduais 

e progressivas, observando a compatibilidade com 

os demais planos setoriais; programas, projetos e 

ações necessárias para atingir os objetivos e as me-

tas, de modo compatível com os respectivos planos 

plurianuais e com outros planos governamentais 

correlatos, identificando possíveis fontes de finan-

ciamento; ações para emergências e contingências; 

mecanismos e procedimentos para a avaliação sis-

temática da eficiência e eficácia das ações progra-

madas. Ademais, consoante o disposto no inciso  

I do art. 9º, o PMSB deverá estabelecer, ainda, me-

tas e indicadores de desempenho e mecanismos de 

aferição de resultados, a serem obrigatoriamente 

observados na execução dos serviços prestados de 

forma direta ou por concessão. 

Também a Lei nº 11.445/2007 introduziu mecanismos 

para participação dos interessados nas decisões do 

setor, notadamente, o titular e os usuários dos servi-

ços, na medida em que estes eram praticamente ali-

jados do processo quanto a hierarquia e destinação 

dos investimentos. Então, para se contrapor a essa 

situação, a Lei determinou a realização do planeja-

mento como função exclusiva do titular de serviços, 

mas com controle social, garantindo à sociedade in-

formações, representações técnicas e participação 

nos processos de formulação de políticas, de pla-

nejamento e de avaliação relacionados com os ser-

O Desafio do Planejamento Setorial

Resumo

A obrigatoriedade do planejamento pela Lei nº 11.445/2007 criou expectativa para mudança de paradigmas 

do setor. Apesar dos esforços de governos e prestadores, não houve eficácia na elaboração e implementação 

dos planos. O Novo Marco Regulatório alterou aspectos do planejamento, notadamente o prazo de revisão, 

a simplificação para municípios de pequeno porte e o fortalecimento do plano regional. Neste contexto, as 

agências reguladoras deverão focar no acompanhamento dos planos, haja vista que o novo marco padroni-

zou os instrumentos contratuais vinculados aos planos, com metas de universalização. Assim, espera-se que 

o planejamento setorial possa ser um verdadeiro instrumento de norteamento da universalização.

PALAVRAS-CHAVE: PMSB, Planejamento, Marco Regulatório, Plano Regional

Por Geraldo Basilio Sobrinho 
e Alceu de Castro Galvão Junior 
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viços públicos de saneamento básico. Outra função 

estabelecida para melhorar a eficiência do setor foi 

a obrigatoriedade de regulação e fiscalização a se-

rem exercida por entes reguladores. 

Ainda como parte interessada, mas já sem o pro-

tagonismo anterior da época do PLANASA, o en-

volvimento dos prestadores de serviços restou pre-

servado, na medida em que poderiam dar suporte 

ao planejamento, fornecendo dados, informações 

e estudos técnicos para elaboração do PMSB. Nes-

te caso, importante atentar-se para o problema da 

assimetria informacional, característica inerente ao 

setor, para que não ocorra de ser utilizada pelo pres-

tador de serviços para interferir no planejamento 

apenas em benefício próprio. 

Em suma, a intenção original do legislador criava 

uma ambiência adequada para mudança de para-

digmas do setor, marcado pela completa onipotên-

cia dos prestadores na gestão dos serviços como 

um todo. 

Para incentivar os municípios a adotarem os prin-

cípios e diretrizes da Lei nº 11.445/2007 e melho-

rarem a gestão do saneamento básico, o Governo 

Federal passou a fazer algumas exigências como 

contrapartida para liberação de recursos federais 

destinados ao setor de saneamento, dentre elas, a 

elaboração de planos.

Assim, pelo exposto, o PMSB faz parte de um con-

junto de ações integradas inseridas dentro de um 

sistema municipal, que agrega a gestão, a regula-

ção e fiscalização, o controle social, a prestação, o 

planejamento e vários instrumentos, com diferen-

tes atores e papéis (Figura 1). 

Figura 1. Sistema Municipal de Saneamento Básico

1.2 Eficácia dos PMSB

Apesar dos esforços dos Governos Federal e Esta-

duais no financiamento à elaboração dos PMSB, de 

prestadores de serviços que apoiaram e até mesmo 

elaboraram planos de saneamento e dos próprios 

municípios, segundo o Relatório Anual de Acom-

panhamento do Plansab – Ano 20161, apenas 30% 

dos municípios tinham elaborados seus PMSB até 

aquele ano. 

1 Disponível em https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/PlanSaB/Relatorio_avaliacao_anual_2016_ver-

sao-final_site.pdf
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Básico

Prestação 
de Serviço
Prestadores

Prefeitura Municipal
Associação de Moradores

Controle Social
Conselho Existente

Planejamento
PMSB (Lei 11.445/2007)

PMGIRS (Lei 12.305/2010)



REGULAÇÃO EM FOCO 72

Artigos Técnicos O desafio do Planejamento Setorial

Percentual não uniforme em todo o país, haja vista 

que alguns estados avançaram significativamente 

como o Amazonas, que teve todos os planos mu-

nicipais elaborados. Por outro lado, ter plano não 

significa que o mesmo tenha a qualidade esperada 

e exigível frente à Lei nº 11.445/2007, bem como 

tenha sua implementação garantida. De fato, des-

de o início dos anos 2010, estudos sobre planos já 

comprovaram a precariedade de vários destes ins-

trumentos, em especial, quanto ao atendimento do 

conteúdo mínimo e a qualidade (Basilio Sobrinho, 

2011; Pereira, 2012; Crespo e Costa, 2012).

Entre as várias razões para a baixa efetividade do 

planejamento, tem-se as várias postergações da 

vinculação do Plano ao acesso à recursos da União, 

conforme demonstrado na Figura 2. A exigência do 

PMSB como condição para acesso a recursos da 

União não surtiu o efeito desejado de acelerar a ela-

boração deste instrumento. Com efeito, ao prorro-

gar por várias vezes o prazo de vinculação do Pla-

no ao recurso da União, somente levou descrédito 

ao setor, desestimulando, inclusive, aqueles muni-

cípios que se esforçaram para concluir seus planos.

Figura 2. Decretos da União para postergação do 

Plano como condição de acesso a recursos.

Uma vez concluída a etapa de elaboração do plano, 

surge por sua vez outro desafio ainda maior para a 

gestão municipal, a sua implementação, cujo êxito 

dependerá da apropriação deste instrumento pelo 

município, por meio de sua aprovação por lei ou 

decreto, da criação de uma estrutura administra-

tiva responsável pela gestão do setor, da previsão 

orçamentária no PPA, da compatibilização com o 

contrato de prestação dos serviços e da implemen-

tação de sistema de informações, capaz de orientar 

as decisões presentes e futuras a partir da obten-

ção indicadores parciais e finais, que demonstrem a 

eficiência e a eficácia da implementação das ações 

(Galvão Junior et al., 2015). Entretanto, a ausência 

de capacidade de gestão por parte do ente mu-

nicipal comprometeu a eficácia dos PMSBs como 

instrumento norteador da universalização da pres-

tação dos serviços.

Além dos aspectos já citados, há outras razões que 

contribuíram para a baixa eficácia dos PMSBs. De 

maneira geral, a falta de uniformização ou de uma 

diretriz geral quanto aos indicadores para o pla-

nejamento dificultou o monitoramento das metas 

por parte das agências reguladoras. Pode-se citar o 

exemplo da Agência Intermunicipal de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Muni-

cipais do Médio Vale do Itajaí (AGIR), cuja Figura 3 

apresenta indicadores de perdas para a 1ª geração 

de planos de municípios regulados, onde o conceito 

para perdas apresentava várias interpretações con-

forme o município. Especificamente para o caso da 

AGIR, tais indicadores foram padronizados nos pro-

cessos de revisão, porém, isto não se tornou regra 

para o restante do país, até porque os processos de 

revisões, de fato, não aconteceram, notadamente 

em função dos constantes adiamentos dos prazos 

de vinculação dos PMSBs para acesso a recursos 

da União.

Figura 3. Indicadores de perdas na 1ª geração de 

planos regulados pela AGIR

1.3 Estudo de Caso da ARCE

Como exemplo categórico do exposto, tem-se tam-

bém o caso do Ceará, cujos PMSBs tiveram suas me-

tas verificadas pela Agência Reguladora dos Servi-

ços Públicos Delegados (ARCE), durante o período 

de 2016 até 2019. Em cada um destes anos, a ARCE 

selecionou uma amostra de municípios para veri-

Decreto
7.2017/10

2014
Decreto
8.211/14

2015

Decreto
8.629/15

2018 Decreto
9.254/17

2020
Decreto

10.203/20
2022

AGIR

Não informaram os indicadores 

utilizados: Apiúna, Blumenau, 

Gaspar, Pomerode e Guabiruba

Cidades que utilizam o 

IN049: Botuverá, Brusque, 

Indaial e Timbó

Utilizam VD/VAC: Ascurra, 

Benedito Novo, Dr. Pedrinho 

e Rio dos Cedros
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ficar a execução dos programas, projetos e ações 

contidos nos PMSBs. A primeira constatação do 

acompanhamento realizado no período foi a de 

que os municípios não faziam registros sistemáti-

cos das atividades desenvolvidas, pois nenhum de-

les tinham implantado alguma ferramenta para tal 

finalidade, como exigido no art. 9º da Lei Federal nº 

11.445/2007. 

Mesmo assim, observou-se que os municípios visi-

tados haviam executado ações de saneamento ao 

longo do período, porém, sem tomar conhecimento 

do que foi determinado nos seus respectivos PMS-

Bs. Ou seja, parte dos investimentos foi executada 

alheia ao disposto no plano, na medida em que os 

gestores municipais não fizeram uso do mesmo como 

instrumento de gestão. Portanto, ressalvando o fato 

dos dados e informações serem declaratórios, nos 

quatros anos de 2016 a 2019, confrontando a execu-

ção das ações municipais em saneamento com os 

respectivos PMSBs, constatou-se o cumprimento de 

aproximadamente 19,6% do previsto nos planos, em 

média2. Outra constatação importante, foi que dos 31 

municípios visitados, 20 promulgaram leis aprovan-

do os planos, entretanto, nenhum deles havia orga-

nizado estrutura administrativa para gestão do setor 

e implementação do PMSB. Observou-se ainda que 

nenhum município havia se reunido com os presta-

dores de serviços para discutir a implementação do 

plano e nem realizado a interlocução com os demais 

poderes estadual e federal. 

2. O planejamento no 
Novo Marco Regulatório

Após 13 anos de vigência do marco regulatório,  

a Lei nº 14.026, publicada em 15 de julho de 2020, 

trouxe alterações profundas na forma de organiza-

ção do setor. Considerando que esta lei alterou a  

Lei nº 9.984/2000 (Lei de criação da ANA); Lei nº 

11.107/2005 (Lei dos Consórcios); Lei nº 11.445/2007 

(Marco Regulatório do Setor); Lei nº 12.305/2010 

(Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS); Lei 

nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole), a mesma é 

intitulada como o Novo Marco Regulatório. 

Entre as principais inovações trazidas pelo Novo 

Marco Regulatório, tem-se a introdução da Agên-

cia Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) 

como supervisora da regulação infranacional, por 

meio de edição de normas de referência, e o fim do 

contrato de programa. Neste contexto, o Novo Mar-

co introduziu dois importantes princípios: a presta-

ção regionalizada dos serviços, com vistas à gera-

ção de ganhos de escala e de escopo, à garantia da 

universalização e da viabilidade técnica e econômi-

co-financeira dos serviços; e a seleção competitiva 

do prestador dos serviços.

No tocante ao planejamento, 3 (três) importantes 

alterações foram realizadas:

Revisão dos planos de saneamento básico em 

prazo não superior a 10 (dez) anos;

Simplificação dos planos de saneamento para 

Municípios com população inferior a 20.000 

(vinte mil) habitantes;

Fortalecimento do plano regional de saneamento 

básico como instrumento de planejamento, o qual 

poderá contemplar um ou mais componentes do 

saneamento básico, com vistas à otimização do 

planejamento e da prestação dos serviços.

Em relação ao período de revisão, alguns pontos de-

vem ser observados pelos titulares. Primeiro, mes-

mo que o atual plano esteja em vigor, sua revisão é 

necessária passados os quatro anos, considerando 

que tal plano foi elaborado em outro contexto ins-

titucional, antes do Novo Marco Regulatório. Cabe 

lembrar que algumas questões devem ser consi-

deradas, como os prazos para universalização até 

2033 e o foco no controle e redução de perdas. 

2  Relatório RF/CSB/041/2019 - Acompanhamento de PMSB. Anexado em 14/01/2020, disponível em https://www.arce.ce.gov.

br/wp-content/uploads/sites/53/2018/11/RF-CSB-0041-2019-PMSB-Final.pdf; Relatório RF/CSB/041/2018 - Acompanha-

mento de PMSB. Anexado em 28/12/2018, disponível em https://www.arce.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/53/2018/11/

rf-csb-041-2018-pmsb.pdf; Relatório RF/CSB/041/2017 - Acompanhamento de PMSB. Anexado em 09/01/2018, disponí-

vel em https://www.arce.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/rf-csb-041-2017-pmsb-anexos.pdf;  Relatório RF/

CSB/041/2016 - Acompanhamento de PMSB. Anexado em 14/03/2017, disponível em https://www.arce.ce.gov.br/wp-con-

tent/uploads/sites/53/2017/03/rf-csb-041-2016-pmsb-1.pdf.

•

•

•
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No tocante a simplificação dos planos, a experiên-

cia de elaboração deste instrumento demonstrou 

que o mesmo deve considerar a frágil estrutura de 

gestão dos pequenos municípios. 

Já a prestação regionalizada, suas disposições pla-

nejadas prevalecerão sobre aquelas constantes dos 

planos municipais, dispensando a necessidade de 

elaboração e publicação destes, bem como pode-

rá ser elaborado com suporte de órgãos e entida-

des das administrações públicas federal, estadu-

ais e municipais, além de prestadores de serviço. 

Também, por conta do encerramento dos contra-

tos de programa e da readequação dos contratos, 

a regionalização deve ser uma tendência para os 

municípios operados por companhias estaduais de 

saneamento básico. Assim, ao invés de se ter de-

zenas ou centenas de planos municipais, ter-se-á 

um ou alguns planos regionais, a depender da es-

cala de agregação para a prestação regionalizada, 

se por região metropolitana, por microrregião, por 

unidade regional ou por bloco de referência. Neste 

sentido, importante papel caberá a unidade de go-

vernança interfederativa, formada entre estado e 

municípios, que ficará responsável pela administra-

ção do plano regional. De fato, para definição das 

metas de universalização e de qualidade da presta-

ção dos serviços nos planos regionais, critérios de 

hierarquização deverão ser amplamente discutidos 

com todos os entes participantes da prestação re-

gionalizada, considerando se tratar de um “único” 

território. Também neste formato de planejamento, 

as metas poderão se referir ao conjunto dos muni-

cípios da prestação regionalizada. 

Aparentemente, o foco da revisão do marco regulató-

rio no planejamento regional vislumbra uma situação 

mais favorável aos municípios operados por compa-

nhias estaduais. Porém, os municípios cuja operação 

ocorra por administração direta (SAAEs) ou indireta 

(DAEs) terão, necessariamente, que se decidir acer-

ca da melhor forma de conduzir o planejamento, 

considerando maior restrição ao acesso a recursos 

da União, pela priorização da regionalização, a exi-

gência de obrigatoriedade da regulação sobre estes 

prestadores, e de metas mais rigorosas no tocante a 

melhoria da eficiência na prestação dos serviços.

3. O papel das Agências 
Reguladoras no planeja-
mento pós Novo Marco 
Regulatório

Anterior a aprovação do novo marco regulatório, 

poucas experiências foram reportadas de acompa-

nhamento dos PMSBs por parte das agências regu-

ladoras. Em parte, tal comportamento se justifica 

pela demora na elaboração dos planos; a ausência 

de uniformidade nos indicadores, já discutido ante-

riormente; a não vinculação das metas dos planos 

aos contratos de prestação dos serviços; ausência 

de sistema de informações para monitoramento; 

a dispersão de programas, projetos e ações, bem 

como a falta de clareza de metas, que dificultava o 

seu acompanhamento.

Com as alterações trazidas pelo Novo Marco Regula-

tório, espera-se uma mudança na postura das agên-

cias e um maior foco, haja vista que o novo mar-

co busca padronizar os instrumentos contratuais, 

os quais estarão vinculados aos planos, com metas 

claras de universalização e de perdas, no mínimo. 

Neste contexto, cabe destacar a figura do plano re-

gional, cujo formato trará maior visibilidade a este 

instrumento de planejamento, tornando a exigência 

de seu acompanhamento mais efetiva. Ademais, o 

novo marco trouxe mais clareza quanto à obrigato-

riedade da transparência dos planos de saneamento. 

Diante do exposto, as agências reguladoras deve-

rão se adequar a esta nova realidade, na perspec-

tiva de que os planos de saneamento, neste novo 

momento, possam ser verdadeiros instrumentos de 

norteamento da universalização do setor.

Os milhões de reais gastos em elaboração de pla-
nos trabalhosos e volumosos, que nunca foi sinô-
nimo de qualidade, trouxeram resultados pífios 
para o setor, portanto a simplificação pode co-
laborar para a melhoria da eficácia deste impor-
tante instrumento. 
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ARTIGOS TÉCNICOS

1. Introdução
1.1 Provocações introdutórias

Comecemos com algumas “provocações”:

Provocação 1: “Na nossa cidade, reabilitamos cer-

ca de 0,5% das nossas redes de água por ano. É 

excelente! Nem a vida na cidade suportaria mais 

obras simultâneas, nem seria possível mobilizar 

mais investimento”.

Comentário: Quantos de nós nos revemos nestas 

afirmações? Quantos de nós só não nos revemos 

por as taxas de reabilitação serem menores? Mas 

quantos de nós acreditamos que a vida média dos 

ativos das redes de água é de 200 anos (100/0.5)? 

Estamos preparados para ter de investir de modo 

concentrado na construção de novos sistemas nas 

nossas cidades, quando os que existem estiverem 

irrecuperáveis? Ou estamos preparados para deixar 

de ter acesso a estes serviços?

Provocação 2: “A nossa prioridade é a univer-

salização dos serviços de água e esgotamento  

sanitário. Não podemos dar-nos ao luxo de inves-

tir em reabilitação enquanto esta situação não es-

tiver resolvida”. 

Comentário: Fica a pergunta: quantos de nós esta-

mos preparados para deixar os nossos filhos mais 

velhos ao abandono quando nasce um irmão mais 

novo? Só lhes voltamos a dar atenção quando o 

bebê for adulto?

Provocação 3: “O clima está a mudar. Temos de es-

tar preparados para situações climatológicas mais 

extremas. Os sistemas têm de ser mais resilien-

tes e flexíveis. Temos de gerir melhor os recursos 

existentes, numa economia mais circular”. 

Comentário: Fica a pergunta: quem paga esta 

transformação? Quando vai ocorrer? Como se gere 

a transição? Não é melhor aproveitar a oportuni-

dade, sempre que é preciso substituir uma parte 

dos sistemas existentes pelo fato dos ativos terem 

chegado ao fim da sua vida útil, para repensar es-

trategicamente as soluções a implementar, em vez 

de nos limitarmos a substituir um ativo pelo seu 

equivalente moderno, de dimensões e funcionali-

dade semelhante?

Gestão de Ativos na Prestação de Servi-
ços de Água e Esgotamento Sanitário

Resumo

A prestação dos serviços de água e esgotamento sanitário depende de infraestruturas constituídas por ativos 

de longa duração, com elevados custos de investimento, de construção e de reabilitação. Por essa razão, a 

gestão de ativos, ou seja, a gestão estratégica e racional de infraestruturas, é atualmente reconhecida como 

indispensável para a eficiência, a eficácia e a sustentabilidade dos serviços. Porém, essa prática ainda não está 

generalizada, havendo um longo caminho a percorrer. Os reguladores do setor têm uma especial responsabi-

lidade para alterarem a situação, sensibilizando a sociedade e os decisores políticos, contribuindo para uma 

cultura de gestão que inclua o longo prazo, criando medidas promotoras de gestão de ativos.  Este artigo 

contextualiza o tema e sistematiza medidas de regulação promotoras de uma melhor gestão de ativos.

Por Helena Alegre
LNEC, PORTUGAL
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Provocação 4: “Gestão de ativos? Isso é para quem 

tem muitos recursos. Nós não temos recursos finan-

ceiros suficientes para implementar essa gestão”. 

Comentário: Não será o oposto? Não será quando 

temos recursos mais escassos que necessitamos de 

os gerir mais eficiente e racionalmente?

Provocação 5: “Gestão de ativos? Não é a nossa 

prioridade. Temos primeiro de atingir os objetivos 

de desenvolvimento sustentável”. 

Comentário: Ou será que para atingir um desenvol-

vimento sustentável a gestão de ativos é incontor-

nável desde o início?

A finalizar estas provocações, uma questão de con-

ceito: os serviços referidos têm sido designados de 

várias formas ao longo do tempo. A designação 

recentemente adotada em Portugal é: serviços de 

abastecimento de água e de gestão de águas re-

siduais e pluviais, genericamente designados por 

serviços de águas. É esse o termo usado doravan-

te neste artigo. Por que gestão de águas residuais 

e pluviais e não “saneamento”, ou “esgotamento 

sanitário”? Porque consideramos que o serviço a 

prestar vai além da proteção da saúde e bem-estar 

das comunidades, “saneando”, assegurando o es-

gotamento sanitário das águas residuais, e evitan-

do que as águas pluviais provoquem inundações 

urbanas. O mundo atual exige-nos também que se 

passe a gerir as águas residuais e pluviais como um 

recurso, uma fonte alternativa de água e nutrien-

tes que deve ser devidamente orientada em prol da 

sustentabilidade e resiliência.

1.2 Infraestruturas de água 
e gestão de ativos

A prestação dos serviços de águas está suportada 

em infraestruturas físicas de elevado valor patrimo-

nial, que requerem investimentos muito elevados 

de construção e de reabilitação. São infraestrutu-

ras constituídas por ativos de longa duração, que 

se devem manter em bom funcionamento ao lon-

go de gerações, evoluindo à medida das necessida-

des, sem se tornarem obsoletas antes dos seus ati-

vos atingirem a vida útil esperada. Por essa razão, 

a gestão estratégica e racional dessas infraestrutu-

ras, i.e., a gestão de ativos, é atualmente reconheci-

da como indispensável para a eficiência, a eficácia 

e a sustentabilidade dos serviços de águas. 
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Porém, a prática ainda não é essa. A natureza mono-

polística desses serviços e a diferença de duração 

entre os ciclos de vida dos principais ativos dessas 

infraestruturas, algumas dezenas de anos, e dos ci-

clos políticos e de gestão, tipicamente 3-5 anos, faz 

com que a gestão de ativos ainda não tenha atingi-

do a maturidade desejável. Existe uma responsabi-

lidade intergeracional que as prioridades imediatas 

relegam muitas vezes para segundo plano. 

Após se elaborar, na secção 2, sobre o que é a gestão 

de ativos, a secção 3 ilustra possíveis iniciativas dos 

reguladores, promotores de uma melhor gestão de 

ativos, recorrendo a uma compilação de medidas 

levadas a cabo pela ERSAR, entidade reguladora 

dos serviços de águas em Portugal Continental, e 

pela ERSARA, congênere na Região Autônoma dos 

Açores. A concluir, o artigo termina com considera-

ções finais (secção 4).

2. O que significa 
gestão de ativos?

Gestão de ativos, tal como definido na norma ISO 

55000, é a “atividade coordenada de uma organiza-

ção para percepcionar e produzir valor a partir dos 

ativos”. A compreensão dos objetivos da organiza-

ção e da forma como os ativos a gerir contribuem 

para os atingir são a essência da gestão de ativos. O 

valor de um ativo individual ou de um sistema de ati-

vos não está na qualidade intrínseca ou no seu esta-

do de conservação, mas sim na sua função e na for-

ma como a desempenha para cumprir os desígnios 

da organização, numa perspetiva de longo prazo. 

A gestão de ativos está enquadrada por um conjun-

to de normas internacionais da série ISO 55000x, 

aplicáveis a qualquer tipo de ativos, físicos ou não, e 

a qualquer tipo de atividade econômica suportada 

em ativos relevantes. As normas já publicadas são: 

Estas normas esclarecem o que fazer e não como fa-

zer. As organizações podem utilizá-las como referên-

cia informal, ou podem ir mais longe e certificarem-se 

pela ISO 55001. Uma das áreas econômicas onde exis-

tem na atualidade mais organizações certificadas é 

a água e ambiente (https://committee.iso.org/home/

tc251>Resources>Known Certified Organizations).

A ISO 55000 estabelece princípios fundamentais da 

gestão de ativos (GA):

A ISO 55001 segue a estrutura ISO das normas de 

gestão e contempla requisitos sobre: 

Os trabalhos que têm sido desenvolvidos pelo LNEC, 

em colaboração com o Instituto Superior Técnico e 

a ERSAR, incidem especificamente na gestão das 

infraestruturas de águas (ERSAR, 2010 a,b). Os prin-

cípios são coerentes com o estabelecido nas ISO 

5500 em questão, focando-se menos nos aspetos 

Na medida em que, sem estímulos exteriores, dificil-
mente a visão estratégica da gestão de ativos se de-
senvolverá, os reguladores do setor têm uma gran-
de responsabilidade na alteração desta situação.

Valor:

Alinhamento:

Liderança:

Garantia:

Compreender a organização e o seu contexto; compreender 
as necessidades e as expectativas das partes interessadas; 
determinar o âmbito do sistema de GA; sistema de GA.

Liderança e compromisso; política; funções, responsabilidades 
e autoridades organizacionais.

Ações para tratar riscos e oportunidades para o sistema de GA; 
objetivos da GA e planejamento para os atingir.

Recursos; competências; consciencialização; comunicação; re-
quisitos de informação; informação documentada.
assegurarão a sua função.

Planejamento e controle operacional; gestão da mudança; sub-
contratação.

Monitorização, medição, análise e avaliação; auditoria interna; 
revisão pela gestão.

Não conformidade de ação corretiva; ação preventiva; melho-
ria contínua.

Contexto da organização:

Liderança:

Planeamento:

Apoio:

Operacionalização:

Avaliação de desempenho:

Melhoria:

ISO 55000: 2014

ISO 55001: 2014

ISO 55002: 2018

ISO/TS 55010:2019

https://committee.iso.org/home/tc251
https://committee.iso.org/home/tc251
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organizativos do que essas normas, mas indo mais 

fundo na forma de gerir estrategicamente o patri-

mônio existente em infraestruturas em rede, carac-

terizadas por terem uma vida indefinida (os ativos 

individuais têm um ciclo de vida, as infraestruturas 

públicas não); e por terem um vincado comporta-

mento de sistema (um ativo não tem por si só va-

lor para a organização; apenas os subsistemas com 

capacidade de fornecer serviço o têm). Daí, se ter 

adotado o termo “gestão patrimonial de infraestru-

turas” (infrastructure asset management). Ele abar-

ca o planejamento estratégico, tático e operacional. 

Além de requererer uma boa definição dos objetivos 

da organização e dos respetivos critérios de avalia-

ção. Com base nestes, a organização deve estabe-

lecer um sistema de avaliação com métricas de de-

sempenho, custo e risco. É a aplicação desse sistema 

de avaliação que permite estabelecer diagnósticos, 

definir prioridades de atuação, comparar e selecio-

nar alternativas de intervenção, avaliar o impacto 

da possível ocorrência de cenários e monitorizar os 

efeitos das soluções implementadas. Em Portugal, 

essa abordagem é recomendada pelos reguladores 

e está incorporada nos prestadores de serviço mais 

maduros em termos de gestão de ativos. 

Assiste-se frequentemente ao uso inadequado do 

termo “gestão de ativos”, como se se tratasse de 

uma forma mais moderna de designarmos as ativi-

dades de manutenção, responsável por gerir a con-

dição física e funcional dos ativos. Em TC251 (2017) 

estabelece-se claramente a diferença entre gestão 

de ativos (asset management) e gestão dos ativos 

(management of the assets):

“A gestão dos ativos (ações concretas a fazer com 

os ativos) pode ser levada a cabo com ou sem uma 

estratégia e um contexto organizacional estruturado. 

Uma organização ganha mais valor se gerir os ativos 

dentro de um contexto de objetivos e de estratégias 

organizacionais que orientem essa atividade (tornan-

do-se Gestão de Ativos). Gestão de Ativos tem um 

foco mais alargado do que gestão dos ativos, com-

preendendo muitos níveis da organização e sendo 

aplicada a todas as funções ou departamentos.”

A referida publicação exemplifica com casos relati-

vos aos profissionais com responsabilidade nos ati-

vos, às partes interessadas, à gestão de topo e aos 

fornecedores. Apresentam-se seguidamente excer-

tos referentes aos profissionais com responsabili-

dade nos ativos e à gestão de topo.

3. Que papel pode um 
regulador dos serviços 
de água desempenhar 
para promover a gestão 
de ativos?

Cabe aos reguladores dos serviços de água assegu-

rar um equilíbrio entre os legítimos interesses das 

entidades titulares, legalmente responsáveis pelo 

serviço, as entidades prestadoras do serviço, que 

operam os sistemas, e os usuários (atuais e futu-

ros). Diz Jaime Melo Batista, ex-presidente da enti-

dade reguladora dos serviços de água em Portugal 

Continental (ERSAR): “Quando me sentava à mesa 

de negociações com as partes interessadas, tinha 

sempre a sensação de que havia um lugar vazio, 

do representante da geração futura. Sentia o dever 

de agir como se ele estivesse presente”. Cabe aos 

reguladores do setor: (i) assegurar que as ações de 

hoje não comprometam a prestação dos serviços 

amanhã; (ii) promover ganhos de eficiência numa 

perspetiva de longo prazo, não apenas imediatis-

ta; (iii) criar incentivos para que os prestadores de 

serviço internalizem os princípios e as práticas de 

gestão de ativos. 

De acordo com Baptista (2019), “o modelo de regu-

lação deve incluir a regulação estrutural, com con-

tribuições para melhor organização, legislação, in-

formação e capacitação de todo o sector, e também 

dados de localização e avaliação da condição 
dos ativos;

indicadores chave de desempenho (KPI) opera-

cionais atuais;

orçamento do departamento.

ganhos/perdas de curto prazo;

desempenho departamental/individual;

poupança, especialmente em gastos operacionais 

OPEX (operational expenditure).

Está-se a fazer Gestão dos ativos… Está-se a fazer-se Gestão de ativos…

•

•

•

•

•

•

…se quem gere os ativos está focado em:

...se quem gere a organização está focado em:

decisões suportadas em informação (contexto estra-

tégico e relacionado com as necessidades do cliente);

estratégias para selecionar e explorar os ativos ao 
longo dos seus ciclos de vida para apoiar os objetivos 

da atividade da organização;

colaboração interdepartamental para otimizar a 

afetação de recursos e as atividades.

valor de longo prazo para a organização;

desenvolvimento de competências e capacidades 

de todos os recursos humanos;

riscos empresariais compreendidos e mitigados.

•

•

•

•

•

•

•

…se quem gere os ativos está focado em:

...se quem gere a organização está focado em:
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a regulação comportamental dos prestadores de 

serviços de água, com regulação legal e contratual, 

econômica, de qualidade de serviço, de qualidade 

da água potável e de interface de consumidores, 

dirigida a cada prestador individualmente.” Ado-

tando essa estrutura como base de sistematização, 

compila-se um conjunto selecionado de medidas 

regulatórias promotoras de uma melhor gestão de 

ativos pelas entidades prestadoras de serviço, que 

têm sido implementadas pela ERSAR e pela ERSA-

RA, com a aspiração de inspirar outras entidades 

reguladoras e de disseminar no Brasil os principais 

materiais publicados. Natural, que em Portugal há 

ainda muito por fazer, que a adoção em outro país 

careça de muitas adaptações, e que Portugal tam-

bém tenha muito a aprender com o Brasil. Salien-

ta-se a iniciativa da ARSAE de querer destacar a 

gestão de ativos no 1.º número da sua nova revista.

REGULAÇÃO ESTRUTURAL

Organização:

A ERSAR é responsável por promover uma visão 

de longo prazo da eficiência operacional dos pres-

tadores de serviço, condição essencial da gestão 

de ativos. O sistema de avaliação da qualidade de 

serviço em vigor desde 2004, já no seu terceiro ci-

clo de revisão, tem sido um motor da melhoria da 

eficiência operacional. A articulação com entida-

des financiadoras tem permitido, mesmo que de 

forma ainda incipiente, criar estímulos financeiros 

complementares. Por exemplo, um recente progra-

ma financeiro condicionava a atribuição de fundos 

a um valor mínimo de 40 pontos do índice de co-

nhecimento infraestrutural (ver abaixo item “ava-

liação da qualidade de serviço”). Após o anúncio e 

previamente à sua implementação, o mesmo pro-

grama criou uma linha de financiamento para apoio 

à criação de cadastros, destinados a melhorar o  

conhecimento infraestrutural. 

Legislação:

A ERSAR tem apoiado o Governo na elaboração 

de propostas legislativas. Destaca-se o Decreto-Lei 

194/2009, que requer que todos os prestadores de 

serviços que sirvam mais de 30 000 habitantes de-

vem promover e manter um programa de gestão 

patrimonial de infraestruturas.

Informação:

A ERSAR e a ERSARA recolhem, validam, proces-

sam e disseminam dados e informação sobre as in-

fraestruturas existentes e o seu desempenho e sus-

tentabilidade (ver RASARP, relatórios anuais dos 

serviços de águas e resíduos da ERSAR, www.ersar.

pt, e RAQSARA, relatórios anuais da qualidade dos 

serviços de águas e resíduos dos Açores, da ERSA-

RA, www.azores.gov.pt/GRA/srrn-ersara).

Capacitação:

Tanto a ERSAR como a ERSARA têm focado em pro-

mover a capacitação do setor em matérias variadas, 

entre as quais, especificamente, a gestão de ativos/

gestão patrimonial de infraestruturas. Os instrumen-

tos principais são a realização de ações de sensibi-

lização, a publicação de guias técnicos e de realiza-

ção de cursos de curta duração, bem como o apoio 

à projetos de capacitação promovidos por outras 

entidades, como as Iniciativas Nacionais de Gestão 

Patrimonial de Infraestruturas do LNEC. Destacam-

-se os Guias Técnicos 16 e 17, manuais de referên-

cia nacional sobre essa matéria (ERSAR, 2010a,b), 

o Guia Técnico 23 (ERSAR, 2018) e o conjunto de 

guias técnicos destinados a entidades prestadoras 

de serviços de baixo grau de maturidade na ges-

tão de ativos (ERSARA, 2017a, 2017b, 2017c, 2017d). 

Ambas as entidades promovem a colaboração com 

outras organizações, como o LNEC e diversas uni-

versidades, para melhor desempenhar esta vertente 

da regulação. Como parte do apoio à capacitação, a 

ERSAR tem apoiado múltiplos projetos de pesquisa 

aplicada nacionais, assim como europeus e projetos 

de doutorado, através do apoio institucional, do for-

necimento de dados e da discussão dos problemas 

e dos resultados. Ela tem vindo a incorporar muitos 

resultados na atividade regulatória. Uma boa parte 

dessa cooperação tem resultado na produção dos 

referidos Guias Técnicos.

REGULAÇÃO COMPORTAMENTAL

Regulação legal e contratual:

A ERSAR é responsável pela regulação legal e con-

tratual dos serviços de águas, incluindo a gestão 

de ativos na sua atividade. Em particular, a ERSAR 

requer algumas práticas de gestão de ativos como 

parte dos contratos e estabelece metas mínimas a 

atingir especificadas na forma de indicadores de 

qualidade de serviço. 

http://www.azores.gov.pt/GRA/srrn-ersara
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Regulação económica:

A ERSAR e a ERSARA estabeleceram uma política 

tarifária para os serviços de água com o objetivo de 

progressivamente atingir plena cobertura de cus-

tos de forma consistente com a capacidade eco-

nômica da população. A gestão de ativos é levada 

em conta, para a sustentabilidade de longo prazo 

dos ativos, ao acomodar os custos de expansão e a 

reabilitação nas tarifas, de acordo com prioridades 

bem fundamentadas.

Regulação da qualidade de serviço:

Tanto a ERSAR como a ERSARA são responsáveis 

pela regulação da qualidade do serviço e incluem a 

gestão de ativos na sua atividade. Nesse contexto, 

primeiro a ERSAR, em 2004, e mais tarde a ERSA-

RA, definiram e aplicam um sistema de indicadores 

de qualidade de serviço que promove uma cultu-

ra de eficiência, de eficácia e de transparência. O 

objetivo de sustentabilidade infraestrutural esteve 

presente desde o início, com indicadores tais como 

falhas em condutas/colapso de coletores e reabili-

tação de condutas e coletores. Mais recentemente, 

em 2016, foram incorporados pela ERSAR o Índi-

ce de Conhecimento das Infraestruturas, o Índice 

de Medição de Caudal (“vazão”, em Português do 

Brasil), o Índice de Gestão Patrimonial e o Índice de 

Valor das Infraestruturas. A definição destes índices 

pode ser consultada nos Guias Técnicos 21 e 22 da 

ERSAR (ERSAR 2017, 2022). Os resultados podem 

ser consultados nos RASARP.

Regulação da qualidade da água potável:

Embora a regulação da água potável tenha uma li-

gação menos direta à gestão de ativos, tem sido 

essencial para diagnosticar com fundamento os 

problemas relativos à qualidade da água e mais fá-

cil e objetivamente poder resolvê-los em um con-

texto de gestão de ativos. A ERSAR e a ERSARA 

requerem que todas as entidades prestadoras do 

serviço de abastecimento submetam anualmente, 

vejam aprovado e cumpram um plano de controle  

da água. Os resultados são reportados ao regula-

dor, auditados, publicados e divulgados. 

Interface de consumidores:

A ERSAR e a ERSARA: (i) reconhecem que os usuá-

rios devem ser protegidos, dando-lhes a possibilida-

de de apresentarem reclamações sobre deficiências 

na prestação do serviço, incluindo práticas incorre-

tas de gestão de ativos; (ii) gereciam estas reclama-

ções, constituindo-se como mediadores para a re-

solução dos problemas reportados; (iii) reconhecem 

o dever de informação transparente, confiável e fa-

cilmente acessível à sociedade sobre a qualidade e 

a sustentabilidade dos serviços prestados. Por isso, 

disponibilizam em um aplicativo gratuito e aberto os 

resultados dos indicadores de qualidade de serviço, 

incluindo os relativos a Gestão de Ativos, de todos 

os municípios portugueses. Ambos os processos são 

importantes no contexto da monitorização do cum-

primento do princípio fundamental da “garantia” da 

Gestão de Ativos. 

4. Considerações finais

A gestão de ativos é essencial para melhorar a efi-

ciência, a eficácia e a sustentabilidade dos serviços 

de água. Atendendo à compreensível pressão social 

e política para a melhoria de resultados imediatos, 

a eficácia e a eficiência econômica de curto prazo 

tendem a sobrepor-se aos valores de sustentabili-

dade e de responsabilidade intergeracional. É pos-

sível e desejável compatibilizar os interesses. Para 

isso, a gestão de ativos é um instrumento essen-

cial. Considera-se que os reguladores dos serviços 

de água têm a responsabilidade de promover uma 

boa gestão de ativos pelos prestadores dos servi-

ços. São muito diversificados os instrumentos ao 

quais os reguladores podem recorrer. Neste artigo, 

sistematizam-se os exemplos das entidades regu-

ladoras dos serviços de água em Portugal que, na 

visão da autora, são mais importantes.
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ARTIGOS TÉCNICOS

1. Introdução

O setor de infraestrutura brasileiro está passando 

por um profundo processo de transformação e mo-

dernização, sendo de forma mais acentuada nos se-

tores de energia elétrica, gás e saneamento básico. 

Embora o norteador das mudanças seja diferente 

para cada setor, existem alguns elementos em co-

mum, como a eficiência, a correta alocação de ris-

cos, a disponibilidade e acessibilidade dos serviços. 

Este artigo pretende analisar alguns dos elementos 

trazidos pela recente promulgação do Novo Marco 

Legal do Saneamento, desde a ótica das implica-

ções e impactos que poderão trazer para a ação re-

guladora, unidos aos desafios sociais, tecnológicos 

e ambientais que enfrentarão no futuro os presta-

dores do serviço e os órgãos reguladores.

Dessa forma, são apresentados os principais ele-

mentos do novo marco legal, para depois abordar a 

presença de um órgão regulador centralizado com 

incumbência de estabelecer normas regulatórias de 

referência. Posteriormente, serão caracterizadas as 

diferenças entre a Regulação Contratual e a Regu-

lação Discricionária, abordando o conceito de pro-

dutividade para avaliar sua adaptação frente aos 

novos desafios da regulação. Finalmente, as consi-

derações finais trarão conclusões sobre a necessi-

dade da ação reguladora em prol da prestação de 

serviços acessíveis e de alta qualidade.

2. O Novo Marco Legal  
do Saneamento Básico 

O Novo Marco Legal do Saneamento Básico, es-

tabelecido pela Lei 14.026/2020 de 15 de julho de 

2020, introduz substanciais mudanças e inovações 

no setor, dentre as quais:

Definição da Agência Nacional de Águas e Sa-

neamento Básico (ANA) como responsável pela 

instituição de normas de referência para a regula-

ção dos serviços públicos de saneamento básico.

Desafios da Regulação 
Tarifária para o Saneamento

Resumo

O Novo Marco do Saneamento Básico prevê que normas de referência nacionais permearão a ação das agên-

cias reguladoras, em que a determinação das tarifas protagoniza um dos principais instrumentos, estruturada 

segundo uma abordagem contratual, de menor custo e com definição ex-ante de todas as regras e condições, 

ou uma abordagem discricionária, mais flexível e adaptável às mudanças. Embora a flexibilidade seja um atri-

buto valioso para lidar com incertezas e desafios, novos serviços e modelos de negócio poderão estar mais 

adaptados a uma regulação contratual. O caminho será avaliar individualmente cada projeto, ponderando os 

benefícios de cada modelo.

PALAVRAS-CHAVE: Regulação tarifária, Novo Marco Legal do Saneamento, Regulação contratual, Produtividade

•

Por Carlos Morosoli
QUANTUM
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Incentivo à regionalização da prestação dos 

serviços.

Fomento à participação da iniciativa privada na 

prestação dos serviços de saneamento.

Exigência de processo licitatório para a presta-

ção dos serviços de saneamento básico, sendo 

banida a possibilidade de assinar contratos de 

programa sem prévia concorrência.

Universalização do serviço até o ano de 20331.

Os vetores de mudança trazidos pelo novo marco 

legal trarão impacto significativo, não somente para 

os prestadores e os titulares do serviço de sanea-

mento, senão também para os órgãos encarrega-

dos da sua regulação e fiscalização.

Nesse sentido, identificam-se como objeto para o 

tratamento deste artigo, por um lado, a instituição 

de normas de referência por parte da ANA e pelo 

outro, a adoção de modelos contratuais que res-

pondam a diferentes modelos regulatórios. 

3. Normas de referência

O novo marco legal define que caberá a ANA esta-

belecer normas de referência sobre padrões de qua-

lidade e eficiência, regulação tarifária, padronização 

dos contratos, contabilidade regulatória, universali-

zação, metas de perdas de água, dentre outras nor-

mativas, para que sejam adotadas pelos reguladores.

Diante dessa atribuição, a ANA abriu a Consulta Pú-

blica nº 003/2020 com a proposta de agenda regula-

tória para as normas de referência para o saneamento 

básico que devem ser editadas pela agência, de acor-

do com diferentes eixos temáticos de regulação (téc-

nica, econômica, contratual e demais temas). Neste 

artigo serão somente abordados alguns dos aspectos 

do eixo de regulação contratual e sua relação com os 

conceitos da regulação econômica, que se identifi-

cam como relevantes para o exercício da regulação 

tarifária por parte das agências reguladoras.

4. Regulação Contratual

Os serviços de água e esgoto no Brasil estão susten-

tados em arranjos contratuais de ampla diversida-

de, sendo os mais representativos os contratos de 

concessão comum, de concessão administrativa, de 

concessão patrocinada e os contratos de programa, 

aqueles estabelecidos, sem licitação prévia, entre os 

titulares do serviço de água e esgoto (municípios) e 

as companhias estaduais de saneamento básico.

O escopo desses contratos pode variar desde a 

concessão plena dos serviços de água e esgoto, 

abrangendo todas as etapas dos serviços, até a 

concessão de partes da cadeia de valor, tais como 

concessões parciais dos serviços de água ou esgo-

to e, inclusive, com a possibilidade de o contrato 

considerar somente uma etapa do processo, como 

o tratamento de água ou o tratamento de esgoto.

Ademais, as diretrizes do novo marco sinalizam, para 

os próximos anos, um percurso bastante intenso em 

relação à efetivação de novos contratos para os ser-

viços de água e esgoto, provenientes de novas con-

cessões, desestatização (principalmente de compa-

nhias estaduais), cancelamento de contratos que não 

conseguirem comprovar capacidade financeira para 

realizar os investimentos previstos, caducidade dos 

contratos que não entregarem as metas pactuadas 

e finalização dos prazos de contratos de programa.

1 Atendimento de 99% da população com  água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 31 

de dezembro de 2033

A esse cenário de elevada complexidade e frag-
mentação deve ser somado, por um lado, a falta 
de padronização contratual, que considere o es-
tabelecimento de regras e elementos mínimos, e 
por outro, que no Brasil os serviços de saneamen-
to básico são regulados por mais de 60 agências 
reguladoras municipais, intermunicipais e esta-
duais, com diferente escopo de atuação, organi-
zação, qualidade dos seus quadros, recursos, ca-
pacidade e eficácia na ação reguladora.

•

•

•

•



REGULAÇÃO EM FOCO 85

Artigos Técnicos Desafios da Regulação Tarifária para o Saneamento

Por esses motivos, a ANA incluiu na Agenda Regu-

latória dois importantes temas que buscam reduzir 

o risco regulatório, garantir  maior segurança jurídi-

ca e reduzir os custos de transação para os novos 

contratos:  (I) a definição do conteúdo mínimo dos 

contratos, visando a padronização e uniformização 

que garantam a inclusão de metas de cobertura, 

qualidade e eficiência, bem como de cláusulas que 

contribuam para a segurança jurídica da prestação 

dos serviços e (II) a definição da matriz de aloca-

ção de riscos dos contratos.

Torna-se importante, neste ponto, distinguir entre o 

que se identifica como normas da Regulação Con-

tratual, representando as características, conteúdos 

e regras para que os contratos permitam uma maior 

transparência, padronização, estabilidade, segu-

rança e custos menores, e o modelo de Regulação 

Contratual, aquele que conceitualmente se contra-

põe ao modelo de Regulação Discricionária2.

Nesse processo, o regulador utiliza seu “poder dis-

cricionário” nos complexos cálculos dos parâmetros 

que participam na definição das tarifas do presta-

dor, tais como demanda, custos operacionais, base 

de ativos, custo do capital, inadimplência, perdas e 

produtividade. 

Nessa abordagem, na qual estão incluídos os mo-

delos de regulação por incentivos mais difundidos 

no Brasil, como o de Preços-teto e o de Receita Má-

xima (e em menor medida nos modelos baseados 

no custo do serviço), a ação discricionária estaria 

vinculada também com a capacidade, competên-

cia e independência do regulador e a frequência 

dos processos de RTP, que podem ser anuais ou, 

normalmente, a cada quatro ou cinco anos.

Por outro lado, o modelo de Regulação Contratual 

descansa na ideia que o contrato, com regras claras 

e corretamente especificado em relação à aloca-

ção de riscos, metas de qualidade, cobertura dos 

serviços, compromissos de investimentos e política 

tarifária, é suficiente para regular a prestação do 

serviço, restando para o regulador a atuação em 

eventuais casos de reequilíbrio econômico-finan-

ceiro do contrato ou para arbitrar em assuntos que 

não foram previstos neles.

Como condição fundamental, esse modelo preco-

niza a realização de um processo competitivo (lici-

tação) pelo mercado, que permita capturar as efici-

ências atuais e futuras dos prestadores no início do 

2 Veja Gómez-Ibáñez, J. (2003). Regulating infrastructure: Monopoly, contracts, and discretion. Harvard University Press. 

e Camacho, F., Rodrigues, B. (2014). Regulação econômica de infraestruturas: Como escolher o modelo mais adequado? 

Revista BNDES, 41(1), 257-288.

Explicando essa dualidade, a Regulação Discri-
cionária procura, em cada processo de revisão 
tarifária periódica (RTP), ajustar os preços dos 
serviços regulados aos custos eficientes como se 
existisse competição nesse mercado, utilizando 
metodologias que devem ser suficientemente fle-
xíveis para refletir mudanças em custos, tecnolo-
gia, demanda e padrões de qualidade.
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contrato, sendo, portanto, desnecessários os pro-

cessos de RTP, uma vez que os custos da presta-

ção do serviço não estão vinculados com as tarifas, 

as regras e obrigações contratuais suficientes para 

que o serviço seja prestado com qualidade, efici-

ência e ao menor preço. Em suma, esses contratos 

poderiam ser autorregulados.

A principal diferença dos modelos é a existência ou 

não do processo de RTP, que na regulação discricio-

nária permite alinhar periodicamente os preços dos 

serviços para adaptar-se às mudanças do setor e evi-

tar os abusos do prestador monopolista. Essa carac-

terística permite também regular serviços que não se 

hajam iniciado através de um processo competitivo.

Por outro lado, a falta da RTP na regulação con-

tratual exige que os contratos se originem obriga-

toriamente a partir de um processo competitivo, 

resultando na melhor opção “hoje” para o prazo 

contratual completo, no qual não existirão meca-

nismos que simulem a competição no mercado.

Não obstante, existe um aspecto em comum entre 

os dois modelos, relacionado com o período regu-

latório, que é o prazo durante o qual as tarifas não 

refletem as variações de custo obtidas pelo produ-

tor em relação às condições estabelecidas inicial-

mente, no caso da regulação contratual no plano 

de negócios apresentado pelo vencedor da licita-

ção e, na regulação discricionária nos processos de 

RTP (especificamente nos modelos por incentivos). 

Durante esse período, o prestador terá o incentivo 

para apropriar-se de rendas extraordinárias, através 

da redução dos seus custos além do previsto, que 

serão transferidas aos usuários (ou parte delas) no 

processo tarifário seguinte3.

No caso da regulação contratual, o período regula-

tório coincide com o prazo do contrato (que deve-

rá ser suficientemente longo para que o prestador 

possa amortizar seus investimentos - por exemplo, 

25 ou 30 anos), em outras palavras, as regras defi-

3 Na regulação por incentivos, parte da produtividade é transferida aos usuários durante o ciclo tarifário, através da aplica-

ção de um mecanismo normalmente denominado como Fator X

4 Veja Coelli, T., Estache, A., Perelman, S., Trujillo, L. (2003). Una introducción a las medidas de eficiencia para reguladores 

de servicios públicos y de transporte. Banco Mundial/Alfaomega.

nidas no início de contrato permanecem constantes 

até o vencimento do seu prazo, devendo o presta-

dor administrar os riscos alocados a ele contratu-

almente para tentar maximizar seus benefícios. Em 

mercados competitivos esse mecanismo funciona 

adequadamente, no entanto, nos monopólios natu-

rais a falta de competição no mercado não permite 

a realização dos ajustes automáticos na produtivi-

dade do mercado competitivo.

Neste momento, podem ser já inferidos alguns dos 

compromissos ou “trade-off” da escolha dos modelos. 

Assim, pode-se entender que definir ou “travar” no 

início de um contrato a expectativa de produtivida-

de para todo o período contratual não parece ser 

uma escolha alinhada com o dinamismo e nível de 

incerteza dos serviços de água e esgoto, e com as 

políticas de equidade na distribuição de renda.

Nessa seara, o tratamento contratual e regulatório 

da produtividade na prestação dos serviços por re-

des caracterizados como monopólios naturais ga-

nha relevância. Em particular, existe um fenômeno 

ao qual deve-se prestar a devida atenção: a evolu-

ção tecnológica, cujo impacto na atividade econô-

mica se revela a cada dia mais incisivo, e que será 

objeto da próxima seção.

Se por um lado a regulação discricionária ofere-
ce flexibilidade e controle próximo por parte do 
regulador, mais adaptada a contratos com carac-
terísticas de longo prazo, escopo amplo e com-
plexo, portanto, maior imprevisibilidade, a regu-
lação contratual oferece menor custo regulatório 
e risco regulatório, com potencial de utilização 
em contratos com maior previsibilidade e, dessa 
forma, reduzir a necessidade de eventuais pro-
cessos de reequilíbrio contratual.
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5. A regulação dos 
serviços do futuro

Uma das características da regulação por incenti-

vos é a introdução de mecanismos para o compar-

tilhamento com os usuários da expectativa futura 

de produtividade do prestador, sendo que as ver-

tentes mais utilizadas para seu tratamento podem 

ser classificadas em metodologias diretas ou pros-

pectivas, nas quais a produtividade se incorpora 

estimando a projeção de insumos e produtos (ex. 

opex, capex, volumes, clientes, etc.), e metodolo-

gias indiretas, que buscam estimar a produtividade 

futura a partir da produtividade no passado. Para o 

primeiro caso são utilizadas metodologias de Fluxo 

de Caixa Descontado e, para o segundo, normal-

mente, a metodologia de Produtividade Total dos 

Fatores (PTF), que expressa a quantidade média 

de produtos obtida com as quantidades de fatores 

de produção utilizadas num determinado período.

Na literatura especializada4 distinguem-se três com-

ponentes de mudança na PTF: (I) a Eficiência Téc-

nica, que representa as mudanças na PTF origina-

das pela variação de insumos para obter as mesmas 

quantidades de produtos, indicando que as empre-

sas estão a uma determinada distância da fronteira 

de produção; (II) a eficiência no uso da escala, que 

captura o aumento da PTF advinda da produção de 

maiores quantidades de produtos com maior eficiên-

cia aproveitando o tamanho da escala e, (III) a Evo-

lução Técnica, que representa a mudança nas quan-

tidades de insumos e produtos atribuída à evolução 

técnica exógena, como consequência das melhorias 

tecnológicas adotadas pela empresa.

Em relação à última componente, espera-se que as 

evoluções tecnológicas sejam cada vez mais velo-

zes e que, certamente, permitirão reduzir os níveis 

atuais de custos, no entanto, estimar esse efeito 

para longos períodos parece incorporar elevadas 

doses de incerteza, por diversos motivos.

5 Veja Cavallo, E., Powell, A., Serebrisky, T. (2020). De estruturas a serviços: o caminho para uma melhor infraestrutura na 

América Latina e no Caribe. Inter-American Development Bank. http://dx.doi.org/10.18235/0002505

Em primeiro lugar, o setor de saneamento no Brasil 

sofre com o atraso tecnológico em relação a outros 

países ou setores de infraestrutura que, diante um 

arrojado objetivo de universalização e maior par-

ticipação da iniciativa privada trazidos pelo novo 

marco legal, é bastante provável que receba um 

choque tecnológico nos próximos anos, que por um 

lado permitirá cobrir o gap tecnológico (catch-up) 

e, por outro, permitirá maior fluidez na utilização 

de avanços trazidos, por exemplo, pela internet das 

coisas (IoT), a realidade aumentada, a utilização de 

inteligência artificial e, em geral, da digitalização 

dos serviços que permitam a economia de custos 

e/ou o aumento da eficiência produtiva. Entretanto, 

os avanços tecnológicos disruptivos, por sua pró-

pria natureza, não são fáceis de prever e requerem, 

em alguns casos, maciços investimentos de capital 

para a adoção da tecnologia.

Por exemplo, em alguns casos a utilização de sis-

temas descentralizados é uma alternativa bastante 

atrativa frente aos sistemas centralizados conven-

cionais, mais caros, vulneráveis a desastres naturais 

e dependentes de novas retiradas de fontes naturais 

ou que tratam todas as águas residuais da mesma 

forma, perdendo, muitas vezes, as possibilidades 

de reutilização dos recursos. Os sistemas descen-

tralizados são instalações de menor escala, situa-

das próximas ou no ponto de uso, que cobrem um 

ou mais componentes da cadeia de serviços, como 

captação de águas pluviais, sistemas locais de reu-

tilização, redes internas de utilização de águas cin-

zas, até pequenos sistemas de tratamento do tipo 

wetlands, que usam gravidade, plantas e solo para 

filtrar águas residuais5. 

Por outro lado, os desafios populacionais, ambien-
tais, de mudança climática, cobertura, qualidade 
e preços exigirá a proposição de novas concep-
ções para a prestação dos serviços de saneamen-
to, que permitam a disponibilização do serviço, 
com qualidade e acessibilidade econômica. 

http://dx.doi.org/10.18235/0002505 
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Todavia, a transferência deficiente de ganhos de 

produtividade para os consumidores tem impactos 

sobre a distribuição de renda e eventualmente so-

bre os subsídios. O primeiro está relacionado com a 

maior parcela da renda utilizada pelos usuários mais 

pobres para o pagamento dos serviços, que, quan-

do mais baratos, se beneficiam mais que os ricos, 

cuja renda comprometida pelos serviços é menor. 

Adicionalmente, preços (custos) menores exercem 

menor pressão sobre os subsídios, eliminando em 

alguns casos sua necessidade. 

Contudo, a própria evolução também permitirá que 

novos serviços e modelos de negócios (ex. siste-

mas descentralizados) estejam mais adaptados à 

regulação contratual, o que leva a concluir que a 

melhor solução será aquela mais adaptada ao pro-

jeto, considerando escopo, escala, prazo e riscos, a 

que também poderá ser a utilização de um modelo 

híbrido, com balanço apropriado entre flexibilida-

de, custos, riscos e poder discricionário.

Nesse sentido, alguns mecanismos que podem ser 

utilizados para a compatibilização dos modelos são: 

(I) a incorporação do Fator X que garanta a correta 

transferência de produtividade para os usuários; (II) 

o compartilhamento de riscos, por exemplo, quan-

do a demanda se encontre fora de um determinado 

intervalo, os benefícios e perdas se compartilham 

com usuários ou titular; e (III) a possibilidade de 

realização de RTP como pontos de controle para 

readequar parâmetros importantes para o serviço, 

como são as projeções de demanda e a necessi-

dade de investimentos, que permitam uma melhor 

adaptação do contrato ao serviço.

Os avanços tecnológicos e desafios sociais e am-
bientais geram um ambiente de incerteza e dina-
mismo que exigirá dos prestadores novas formas 
de atuação e dos entes reguladores uma perma-
nente adaptação, contando com instrumentos 
mais flexíveis, pontos de avaliação e controle re-
gulatório ao longo dos contratos. 

6. Considerações finais

A incumbência da ANA pela instituição de normas 

de referência para a regulação dos serviços irá tra-

zer ordem, padronização, estabilidade e segurança 

frente à grande quantidade e diversidade de presta-

dores, entidades reguladoras e futuros novos contra-

tos. No entanto, caberá às agências subnacionais o 

estabelecimento, execução e fiscalização de instru-

mentos regulatórios locais, alinhados às diretrizes e 

adaptados à realidade local, representando exigên-

cias de estrutura, competência e independência. 

Embora o aprimoramento e padronização dos ins-

trumentos contratuais, com regras claras em relação 

a riscos, metas, compromissos e política tarifária, 

traga inegável avanço em prol da segurança e es-

tabilidade, não se vislumbra uma menor presença 

da ação reguladora, uma vez que os avanços tec-

nológicos e desafios ambientais, sociais e econô-

micos requererão a atuação permanentes dos or-

ganismos reguladores, que sempre perseguirão a 

prestação de um serviço com disponibilidade, qua-

lidade e acessibilidade.
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Fundo Municipal de Saneamento 
Básico: Sua cidade já tem? 

Para os prefeitos, garantir que sua cidade tenha boas condições de saneamento 

básico é um desafio que exige planejamento minucioso e muitos recursos.

Apesar de caros, os investimentos em saneamento trazem benefícios inegáveis 

para a população: É consenso entre especialistas que a taxa de mortalidade infan-

til reduz quando água e esgoto tratados passam a serem ofertados. Como a po-

pulação adoece menos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que para 

cada 1 dólar investido em saneamento, serão economizados 4 dólares com despe-

sas de saúde. Áreas com acesso a serviços adequados de água e esgoto também 

são mais valorizadas e costumam ser mais atrativas para os negócios. 

A melhor infraestrutura favorece tanto a instalação de grandes unidades produtivas 

quanto de pequenos empreendimentos, beneficiando a geração de empregos.

A Pandemia de Covid-19 tornou o tema do saneamento ainda mais importante, 

mas a situação das finanças públicas municipais em muitas cidades piorou nos úl-

timos anos. Como os municípios podem obter recursos para investir em melhorias 

no saneamento, então?

A Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico prevê a criação de fun-

dos municipais para custear a universalização do saneamento básico (art.13, Lei 

11.445/07). Assim o município constitui um tipo de “poupança” exclusiva para obras 

e ações de saneamento básico para a população.

A boa notícia é que estes fundos podem receber até 4% da receita líquida faturada 

com as tarifas de água e esgoto pelas prestadoras de serviço. Os valores variam 

muito de município para município, mas há cidades em que a estimativa de repas-

ses passa de 1 milhão ao ano!

Em Minas Gerais, os municípios atendidos pelas empresas COPASA, COPANOR e 

SAAE ITABIRA interessados em receber esses recursos devem habilitar seus Fun-

dos Municipais de Saneamento Básico (FSMBs) junto à ARSAE-MG.

O pedido de habilitação pode ser feito a qualquer momento. Os recursos começarão 

a ser repassados, no máximo, no mês seguinte ao reajuste tarifário que ocorrer no 

ano posterior ao da habilitação. Informações detalhadas do processo e dos docu-

mentos disponíveis também no site da Arsae-MG.
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http://www.arsae.mg.gov.br/component/gmg/page/821-repasses-tarifarios-do-fundo-de-saneamento
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Passo a passo: Como receber 
repasses tarifários pelo FMSB

1. Sua cidade tem em vigor um Plano 
Municipal de Saneamento Básico?

2. Crie, por lei, um FMSB
(Fundo Muncipal de Sanemaneto 
Básico) e defina o conselho 
municipal que o fiscalizará

A finalidade do FMSB é custear ações e 
projetos voltados para universalização 
dos serviços públicos, conforme 
disposto no Plano Municipal de 
Saneamento Básico.

O Fundo deve ser criado por lei. 
(art.167, IX CF/88).

Recomenda-se que a mesma lei já 
disponha sobre o Conselho Municipal 
que fiscalizará o uso do FMSB.

Pode ser criado um conselho só para 
esse fim ou essa competência pode ser 
atribuída a um Conselho Municipal que 
já exista.

!

!

3. Designe os  membros 
do Conselho Municipal que 
acompanhará e fiscalizará 
a administração do FMSB

4. Abra uma conta bancária 
específica para receber e 
movimentar os recursos 
do FMSB

A Arsae-MG recomenda que 
o Conselho Municipal conte 

com a participação de atores 
locais e regionais diversos, 

ligados direta ou indiretamente 
ao setor de saneamento básico

Quando criar a conta bancária 
do FMSB, já peça o gerente a 

declaração de abertura de 
conta específica do Fundo 
Municipal de Saneamento 

Básico da cidade.5. Organize toda a 
documentação necessária para 

pedir a habilitação do FMSB

A Arsae-MG disponibiliza no 
site modelo de projeto de lei e 
de decreto de regulamentação 
do FMSB e modelo de ofício de 
encaminhamento.

6. Encaminhe a documentação 
para a Arsae-MG

7. Aguarde contato da 
Arsae-MG comunicando 
o resultado da habilitação

Faça o check list da documentação:

1. Ofício do prefeito solicitando reconhecimento tarifário 
de repasse ao FMSB e indicando o percentual da receita 
do prestador (máximo 4%) a ser repassada;

2. Cópia do plano municipal de saneamento básico em vigore 
do ato de sua aprovação;

3. Cópia da publicação da lei de criação do Fundo Municipal 
de Saneamento Básico - FMSB;

4. Cópia da publicação do ato de designação dos membros 
que compõe o conselho;

5. Declaração bancária da abertura de conta de movimentação 
específica do fundo municipal de saneamento, na qual está 
autorizado o crédito do repasse;

CONFIRA!
A Arsae-MG avalia pedidos 
de reconhecimento tarifário 

durante todo o ano, mas 
o envio da documentação 

antes de 31/03/2021 
aumentam as chances 

de o repasse ser iniciado 
ainda em 2021

8. Habilitado o FMSB, basta aguardar a 
próxima revisão tarifária do prestador. 

No mês seguinte à revisão os repasses 
já passarão a ser depositados na conta 

específica indicada.

Saneamento Básico é:
(art.3º da Lei nº11.445/2007)

Abastecimento de água potável

Esgotamento sanitário

Limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos

Drenagem e manejo 
de águas pluviais

Se não, faça e aprove um.
O Plano de Saneamento Básico deve:

Ter sido elaborado nos termos 
do art.19 da lei nº 11.445/2007;

Estar aprovado.

! http://www.arsae.mg.gov.br/component/gmg/page/821-repasses-tarifarios-do-fundo-de-saneamento



