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Formato presencial + transmissão via YouTube

Marco legal atrai novos players e recursos privados ao mercado de Saneamento

O novo marco legal do saneamento, em vigor desde julho passado, tornou os leilões de segmento mais atraentes e
promete dar impulso forte ao mercado de concessões de água e esgotos em 2021, gerando sólido volume de
investimentos privados em projetos e obras.
A isso se soma os programas das empresas estaduais de saneamento, que continuam desempenhando um papel
crucial no setor.

Agenda de palestras (sujeito a alterações)
IFC/Banco Mundial – A aprovação do novo marco legal e
o impacto da pandemia tornaram o setor de saneamento
prioritário para a International Finance Corp., que planeja
alocar US$ 6,4 bilhões até 2023 no Brasil.
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Sanesul (68 municípios) - Nova vitória da Aegea, em
formato PPP, com inversão de R$ 1 bilhão.
BNDES - Formatação da concessão da região atendida
pela Cedae em 4 blocos, permanecendo a estatal como
fornecedora de água tratada. Nesse leilão da Cedae, que
será o maior já realizado no país, as concessões para
distribuição de água e tratamento de esgoto no Estado
do Rio de Janeiro envolvem 47 municípios (inclusive a
cidade do Rio de Janeiro), entre os 64 atendidos pela
empresa. O investimento total estimado é R$ 30 bilhões.
Águas do Brasil - Em dezembro de 2020, o Grupo Águas
do Brasil iniciou oﬁcialmente as atividades em mais um
município, o de Paraíba do Sul (RJ). Com investimento de
aproximadamente R$ 85 milhões para os 35 anos de
concessão, empresa chega para levar melhorias no
fornecimento de água e no sistema de coleta e
tratamento de esgoto.

Região Metropolitana de Maceió (13 municípios)
A PPP foi vencida pela BRK Ambiental com
compromisso de investir R$ 2,6 bilhões em melhorias
para fornecimento de água e coleta de esgoto.
Cariacica e Viana (ES) - Aegea ganhou a concessão na
modalidade PPP, voltada para serviços de
esgotamento sanitário, exigindo aporte de R$ 580
milhões.
Região Metropolitana de Porto Alegre (exceto a
capital) –
tratamento de esgoto, envolvendo nove municípios
no entorno da capital gaúcha. Na modalidade PPP
com a companhia estadual de saneamento, a Corsan,
o consórcio vencedor liderado pela Aegea tem
estimativa em contrato de aplicar R$ 1,4 bilhão.
Com 18 operações no país, a empresa de
saneamento fez em agosto do ano passado captação
de R$ 880 milhões, através da emissão de duas
debêntures incentivadas, cujos recursos serão
destinados a projetos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário de Cuiabá e Paranaguá, duas
de suas concessionárias.

EMPRESAS ESTADUAIS
Sabesp/ SP – Pelo plano da empresa, os investimentos da empresa em 2020 estavam previstos em fechar em R$
3,48 bilhões. Em 2021, este valor aumentaria para R$ 4,17 bilhões em abastecimento de água e coleta e tratamento
de esgoto. O programa Novo Pinheiros, onde 16 lotes de obras de despoluição já foram licitados, as empresas
vencedoras são remuneradas de acordo com o comprimento de metas de qualidade d’água deﬁnidos em
contrato.
Compesa/ PE - programa de obras com inversão de R$ 1,1 bilhão em 2021. Do total, R$ 596 milhões serão
direcionados ao abastecimento de água e R$ 514 milhões, no esgotamento sanitário.
Sanepar/PR –a empresa prevê aplicar R$ 7,86 bilhões entre 2021 a 2025. Os investimentos programados para a área
de esgoto ultrapassam os R$ 4 bilhões. Com isso, empresa pretende dar um salto para se aproximar da
universalização na coleta e tratamento. O Paraná já tem 80,7% da população urbana atendida com sistema
coletivo de tratamento de esgoto – no Brasil, só o Distrito Federal supera os paranaenses.
Este é o cenário do FORUM OE SANEAMENTO, que reunirá os principais contratantes privados e públicos de obras
do setor com os segmentos de Engenharia e fabricantes de equipamentos e sistemas — evento estratégico que
reunirá um público altamente qualiﬁcado.
A revista OEmpreiteiro promoveu o Fórum INFRA entre 2018 e 2020, abarcando os segmentos de Transportes,
Saneamento, Energia e Gás. No ano passado, O Fórum INFRA foi realizado em formato presencial + transmissão
por YouTube, quando teve quase 5 mil visualizações – uma repercussão inédita no mercado de Infraesturutra. Ver
mais informações desse evento em www.revistaoe.com.br.
Mais informações sobre a agenda de palestras e oportunidades de co-patrocínio do FORUM DE SANEAMENTO no email
comercial@m3editorial.com.br e telefone (11) 3895-8590.

