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RESUMO – O objetivo do presente artigo é investigar em que medida a drenagem urbana está 

inserida no contexto da universalização dos serviços prevista no novo marco legal do saneamento 

básico. O artigo está dividido em três seções e cada uma delas investiga a presença da drenagem 

urbana: i) na regulação, ii) na regionalização e iii) no financiamento. Os resultados indicam a urgência 

de definições que acelerem ações de planejamento e gestão da drenagem no país a fim de reduzir o 

gap atual dos serviços de drenagem no Brasil.  

ABSTRACT – The aim of this paper is to investigate the presence of urban drainage in the context 

of universalization of services provided in Law 14.026/2020. The paper is divided into three sections, 

each of which investigates the presence of urban drainage: i) in regulation, ii) in regionalization and 

iii) in financing. The results indicate the urge of definitions to accelerate measures of planning and 

management in urban drainage sector in the country to reduce the current gap of the drainage services 

in Brazil.  

Palavras-Chave – Saneamento básico, drenagem urbana, universalização. 

INTRODUÇÃO 

A definição legal e mais recente de saneamento básico no Brasil está contida na Lei n°. 

14.026/2020, que atualizou o marco regulatório do saneamento e alterou sete leis nacionais referentes 

ao setor, dentre elas a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, Lei nº 11.445/2007. 

Segundo a Lei, considera-se saneamento básico o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e 

instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (Brasil, 2020a). 

Tendo em vista a compreensão dos serviços sob os princípios da universalização e 

integralidade, entende-se que cada um dos componentes é equivalente e indispensável para o pleno 

estabelecimento de condições dignas, seguras e salutares para a sociedade. Todavia, a evolução desses 

componentes no país ocorreu de forma desproporcional, priorizando especialmente os serviços de 

abastecimento de água e coleta de efluentes sanitários nos grandes aglomerados urbanos, ficando 
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ainda déficit significativo na disposição adequada do esgoto coletado e de outros componentes de 

saneamento (Kuwajima et al., 2020; Grangeiro et al., 2020). 

O prolongamento dessa priorização, ao longo dos anos, provocou distorções em diferentes 

seguimentos do setor e acarretou evidentes debilidades, especialmente nos serviços de drenagem 

urbana e manejo das águas pluviais. Conforme destacam Santos et al. (2020), dentre os quatro 

componentes, a drenagem urbana historicamente possui os piores índices de cobertura, planejamento 

e investimento. 

Essa baixa valorização do manejo das águas pluviais nas cidades tem levado à necessidade de 

se “consertar depois”, com a realização de obras corretivas de alto custo (Mendes e Santos, 2021). 

Além disso, a ocorrência cada vez mais frequente de eventos chuvosos intensos, como os sucedidos 

em Petrópolis-RJ e Recife-PE, no primeiro semestre de 2022, deixa claro que a drenagem urbana não 

pode ser vista de forma marginal, como um sistema acessório. De acordo com a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM), entre 2021 e 2020, mais de 2,5 milhões de pessoas foram afetadas 

pelas chuvas no país e os prejuízos totalizaram cerca de R$ 17,2 bilhões (CNM, 2022). 

Diante deste cenário, objetivo do presente artigo é investigar em que medida a drenagem urbana 

e o manejo das águas pluviais estão inseridos no contexto da universalização dos serviços prevista no 

novo marco legal do saneamento básico, dando ênfase em três fundamentos: i) na regulação, ii) na 

regionalização e iii) no financiamento.  

O artigo está dividido em três seções, além desta breve introdução e das considerações finais. 

Na primeira seção se explora a presença dos serviços de drenagem urbana na Agenda Regulatória da 

Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA). A segunda seção se trata de um panorama dos 

arranjos regionais de prestação dos serviços de saneamento no Brasil e analisa a presença da 

drenagem urbana no escopo proposto pelos estados em suas estruturações. Por fim, na terceira seção 

se explora o financiamento dos serviços, dando especial atenção às concessões, que cada vez mais 

ganham espaço na conjuntura atual. 

A DRENAGEM URBANA NA AGENDA REGULATÓRIA DA ANA 

Do ponto de vista normativo e institucional, o novo marco legal do saneamento procurou 

reduzir a pulverização e pluralidade regulatória no setor atribuindo à Agência Nacional de Águas 

responsabilidade pela instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de 

saneamento básico, passando a ser denominada Agência Nacional de Águas e Saneamento. 
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A ANA não atuará diretamente como reguladora entre os entes federativos, mas editará as 

regras, de caráter geral, que deverão ser levadas em consideração pelas agências reguladoras 

infranacionais de saneamento em sua atuação regulatória (ANA, 2021b).  

A primeira Norma de Referência (NR1) foi publicada pela Agência em junho de 2021 e 

disciplina sobre o regime, a estrutura e os parâmetros da cobrança pela prestação do serviço público 

de manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como apresenta os procedimentos e os prazos de fixação, 

reajuste e revisões tarifárias. Para o período de 2021 a 2023, prevê-se a elaboração de outras 19 

normas de referência para o setor de saneamento, incluindo os quatros componentes, conforme 

resume o quadro 1. 

Quadro 1 – Normas de referência para o eixo saneamento na Agenda Regulatória 2020/2021/2022/2023 

Período Normas de Referências 

2º semestre de 2021 

(2 normas) 

 Procedimentos para a elaboração de normas; 

 Conteúdo mínimo de aditivos aos contratos para água e esgoto. 

1º semestre de 2022 

(4 normas) 

 Procedimento transitório de monitoramento das normas; 

 Padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação da eficiência e eficácia para água 
e esgoto; 

 Diretrizes para definição do modelo de regulação para água e esgoto; 

 Indenização de ativos para água e esgoto. 

2º semestre de 2022 

(5 normas) 

 Diretrizes para metas progressivas de cobertura para água e esgoto e sistema de avaliação; 

 Modelo organizacional das agências reguladoras infranacionais, transparência e 

accountability; 

 Matriz de riscos de contratos para água e esgoto; 

 Procedimentos para mediação e arbitragem; 

 Condições gerais de prestação dos serviços de resíduos sólidos urbanos. 

1º semestre de 2023 

(2 normas) 

 Critérios para a contabilidade regulatória privada para os serviços de água e esgoto; 

 Estrutura tarifária para água e esgoto. 

2º semestre de 2023 

(6 normas) 

 Padronização dos contratos de concessão para água e esgoto; 

 Diretrizes para definição de modelo de regulação de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas; 

 Padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação da eficiência e eficácia para 

resíduos sólidos urbanos; 

 Procedimentos para comprovação da adoção das normas de referência; 

 Reajuste tarifário para água e esgoto; 

 Condições gerais prestação dos serviços, atendimento ao público e medição, faturamento e 

cobrança, dos serviços de água e esgoto. 

Fonte: ANA, 2021b. 
Elaborado pelos autores. 
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No que diz respeito à drenagem urbana, a ANA definiu que irá: i) propor norma de referência 

visando ao disciplinamento de padrões técnicos de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção 

e na operação dos sistemas; ii) promover o incentivo à regionalização; e iii) elaborar estudos técnicos 

voltados ao desenvolvimento das melhores práticas regulatórias (ANA, 2021a). 

Nos primeiros anos da Agenda Regulatória os esforços estão direcionados para estruturação dos 

setores de água, esgoto e resíduos sólidos. Isto não significa necessariamente a ausência de 

mobilização na direção do componente drenagem urbana, mas evidencia a familiaridade da ANA 

com os serviços de água e esgoto, e a necessidade de amadurecimento da Agência no tocante aos 

demais serviços de saneamento, incluindo a percepção de integralidade que pode existir entre os 

componentes, especialmente entre o esgotamento sanitário e a drenagem.  

Além disso, a implementação da Agenda está condicionada à ampliação do quadro técnico da 

Agência, por meio de concurso e alocação de pessoal; e de reajuste nos repasses discricionários 

advindos da Proposta de Lei Orçamentária Anual a fim de arcar com as despesas relativas à nova 

atribuição (ANA, 2021b). 

A DRENAGEM URBANA NOS ARRANJOS REGIONAIS 

O novo marco legal do saneamento tem como uma de suas tônicas principais a prestação 

regionalizada dos serviços, com vistas à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização. 

A prestação regionalizada parte de uma premissa de operação cooperativa entre os diferentes entes 

federativos que mediante associação possibilitam otimizar recursos públicos e expandir a cobertura 

dos serviços fornecidos (MPEG, 2022). 

Os modelos de prestação regionalizada reconhecidos no Brasil, na redação da Lei nº 

14.026/2020, são: i) a região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião; ii) a unidade 

regional de saneamento básico; e iii) o bloco de referência. Além disso, os consórcios públicos para 

abastecimento de água e esgotamento sanitário existentes e a gestão associada decorrente de acordo 

de cooperação podem ser considerados formas de prestação regionalizada (Brasil, 2020a; Brasil, 

2022). 

Até maio de 2022, 17 estados haviam definido seus modelos de regionalização e aprovado suas 

leis em Assembleias Legislativas3. A maioria dos estados adotou como modelo de regionalização as 

microrregiões, ou regiões metropolitanas, de saneamento básico.  

                                                        
3 Levantamento realizado pelos autores nas Assembleias Legislativas estaduais. 
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Quadro 2 – Arranjos regionais adotados pelos estados. 

Estado Arranjo Status Lei Componentes 

Amazonas Microrregião Concluído LC 214/2021 Água, esgoto, resíduos e drenagem 

Bahia Microrregião Concluído LC 48/2019 Água, esgoto, resíduos e drenagem 

Ceará Microrregião Concluído LC 247/2021 Água e esgoto 

Espírito Santo Microrregião Concluído LC 968/2021 Água e esgoto 

Maranhão Microrregião Concluído LC 239/2021 Água e esgoto 

Paraíba Microrregião Concluído LC 168/2021 Água e esgoto 

Paraná Microrregião Concluído LC 237/2021 Água e esgoto 

Pernambuco Microrregião Concluído LC 455/2021 Água e esgoto 

Piauí Microrregião Concluído LC 257/2021 Água e esgoto 

Rio Grande do Norte Microrregião Concluído LC 682/2021 Água e esgoto 

Rio Grande do Sul Unidade Regional Concluído LO 15.795/2022 Água e esgoto 

Rondônia Unidade Regional Concluído LO 4.955/2021 Água, esgoto, resíduos e drenagem 

Roraima Microrregião Concluído LC 300/2021 Água e esgoto 

Santa Catarina Região Metropolitana Concluído DE 1.372/20211 Água e esgoto 

São Paulo Unidade Regional Concluído LO 17.383/2021 Água e esgoto 

Sergipe Microrregião Concluído LC 176/2009 Água e esgoto 

Minas Gerais Unidade Regional Em tramitação PL 2.884/2021 Água, esgoto e resíduos sólidos 

Goiás Microrregião Em tramitação PLC [s.n.] Água, esgoto e resíduos sólidos 

Mato Grosso Unidade Regional Em tramitação PL 614/2021 Água e esgoto 

Acre -- Em atraso --  

Tocantins -- Em atraso --  

Pará -- Em atraso --  

Mato Grosso do Sul Concessão Concluído -- Esgoto 

Amapá Concessão Concluído -- Água e esgoto 

Rio de Janeiro Concessão Concluído -- Água e esgoto 

Alagoas Concessão Concluído -- Água e esgoto 

Legenda:  
LC – Lei Complementar. 
LO – Lei Ordinária. 
PL – Projeto de Lei. 

PLC – Projeto de Lei Complementar. 
DE – Decreto Estadual. 

Notas: 
1 Em Santa Catarina, por meio do Decreto nº 1.372/2021, a estrutura da 
prestação regionalizada dos serviços de saneamento se deu pelas 11 
regiões metropolitanas já criadas no estado. 

 

Fonte: Assembleias Legislativas estaduais. 
Elaborado pelos autores. 

Uma minoria dos estados incluiu a drenagem urbana em seus arranjos regionais, embora se faça 

menção às bacias hidrográficas como regiões de interesse e avaliação nas estruturações. Essa visão 

setorizada dos serviços que envolvem as águas urbanas no Brasil se distancia da tendência 



 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  6 

internacional de enxergar e planejar esses serviços de modo sinérgico e integrado (Brown et al., 2009; 

Miguez et al., 2016) 

Observa-se também que a realidade do serviço de drenagem em larga parcela de municípios do 

país ilustra o sério problema da interface não planejada com o esgotamento sanitário, comumente 

representada por ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem e visualizada nas condições de 

deterioração da qualidade das águas em rios urbanos. Tal situação clama pela reflexão sobre a 

aceitação da operação de sistemas unificados ou combinados no país avançando para uma regulação 

e melhor operacionalização de tais situações reais. Sem dúvida, o modelo de regionalização a ser 

adotado para drenagem deve refletir, avaliar e apontar diretriz nesse sentido. 

AS NOVAS TENDÊNCIAS NO FINANCIAMENTO E A POSIÇÃO DA DRENAGEM 

Historicamente, todos os serviços de saneamento básico no Brasil dependem de vultuosos 

investimentos do Governo Federal para a manutenção e ampliação dos seus sistemas (Santos et al., 

2020). De acordo com o Plano Nacional do Saneamento Básico (Plansab), a maior parte dos 

investimentos em saneamento no país está concentrada em abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário. Juntos, os investimentos nos dois componentes equivalem a 83,1% do total de 

investido em saneamento no Brasil entre 2003 e 2017 (Brasil, 2019).  

A falta de alocação contínua e sistemática de recursos e os altos custos relacionados à 

implantação e à manutenção da infraestrutura de drenagem configuram um panorama muito frequente 

de incapacidade financeira do sistema se autossustentar (Baptista e Nascimento, 2002; Colombelli, 

2018). Em 2019, um total de 3.613 municípios informaram ao SNIS a ausência de cobrança, de 

qualquer natureza, ou ônus indireto pelos serviços de drenagem. As formas de custeio dos sistemas 

destes municípios são descritas na tabela 1. 

Tabela 1 – Formas de custeio dos municípios que declararam não haver cobrança pelos serviços.  

Formas de custeio Municípios Percentual 
Municípios com até  

20 mil habitantes 
Percentual 

Recursos do orçamento geral do município 1.964 54,4% 1.226 50,3% 

Não existe forma de custeio 1.485 41,1% 1.117 45,9% 

Outra 98 2,7% 49 2,0% 

Receitas de contribuição de melhoria 65 1,8% 43 1,8% 

Receitas de taxas 1 0,0% 1 0,0% 

Total 3.613 100,0% 2.436 100,0% 

Fonte: Brasil, 2020b. 
Elaborado pelos autores. 

 



 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  7 

 

A sustentabilidade econômico-financeira é um dos princípios da prestação dos serviços, 

prevendo, sempre que possível, a cobrança como instrumento de remuneração (Brasil, 2020a). 

Todavia, a cobrança pela drenagem urbana é praticamente inexistente no país. Em 2019, cerca de 40 

municípios (1,1%) declaram possuir algum mecanismo de cobrança (Brasil, 2020b).  

Atualmente, devido ao cenário de restrições do orçamento público e do forte incentivo por parte 

do Governo Federal à desestatização do setor, o país caminha rumo à concessão dos serviços a 

particulares, com foco na indução regulatória à competição (Guerra e Véras, 2021), eximindo a 

Administração Pública de arcar com os custos da prestação (MPEG, 2022). 

Desta maneira, diversos municípios do país caminham rumo à concessão da prestação dos 

serviços através de procedimentos licitatórios. A tabela 2 reúne o capital mobilizado (investimentos 

estimados e outorgas) nos leilões das concessões de serviços de saneamento modeladas pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Tabela 2 – Investimentos das concessões de saneamento administrados pelo BNDES (em milhões). 

Projeto Modelo de negócios Total Data do leilão 

Alagoas - Bloco A Distribuição de água e tratamento de esgoto R$ 4.577 30/09/2020 

Alagoas - Bloco B Distribuição de água e tratamento de esgoto R$ 4.115 13/12/2021 

Alagoas - Bloco C Distribuição de água e tratamento de esgoto R$ 3.330 13/12/2021 

Amapá Concessão plena de água e tratamento de esgoto R$ 4.030 02/09/2021 

Rio de Janeiro - Bloco 3 Distribuição de água e tratamento de esgoto R$ 6.901 29/12/2021 

Rio de Janeiro - Bloco 1,2 e 4 Distribuição de água e tratamento de esgoto R$ 44.989 30/04/2021 

Cariacica/ES Parceria Público-privada de esgoto R$ 1.590 20/10/2020 

Total R$ 69.532  

Fonte: BNDES, 2022. 

Além disso, os municípios podem estruturar projetos pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao 

Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-privadas da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios (FEP-Caixa), cuja atuação principal é local. A tabela 3 reúne o 

capital mobilizado e estimado nas concessões de serviços de saneamento modeladas pelo FEP-Caixa. 
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Tabela 3 – Investimentos realizados e previstos em projetos administrados pelo FEP-Caixa (em milhões). 

Projeto Modelo de negócios Total Status do Leilão 

São Simão (GO) 
Concessão dos serviços de manejo de resíduos 

sólidos urbanos, água e esgoto 
R$ 49 Realizado 

Crato (CE) 
Concessão dos serviços de manejo de resíduos 

sólidos urbano (MRSU)s 
R$ 248 Realizado 

Consórcio Convale (MG) Concessão dos serviços de MRSU R$ 163 Previsto 

Consórcio Comares (CE) Concessão dos serviços de MRSU R$ 151 Previsto 

Bauru (SP) Concessão dos serviços de MRSU R$ 140 Previsto 

Teresina (PI) Concessão dos serviços de MRSU R$ 220 Previsto 

Volta Redonda (RJ) Concessão do serviço de esgoto R$ 320 Previsto 

São Gonçalo do Amarante (RN) Concessão do serviço de esgoto R$ 120 Previsto 

Consórcio CIAS (MG) Concessão dos serviços de MRSU R$ 205 Previsto 

Consórcio Mogiana (SP) Concessão dos serviços de MRSU R$ 393 Previsto 

Consórcio Oeste Paulista (SP) Concessão dos serviços de MRSU R$ 124 Previsto 

Consórcio CEMMIL (SP) Concessão dos serviços de MRSU R$ 114 Previsto 

Consórcio CI Centro (RS) Concessão dos serviços de MRSU R$ 173 Previsto 

Total R$ 2.420  

Fonte: FEP-Caixa, 2022. 

A fragilidade institucional do serviço de drenagem urbana cria uma situação de grande 

insegurança jurídica em torno do setor. Esta fragilidade é evidenciada na ausência de instrumentos 

regulatórios e de cobrança que tornam, por sua vez, o serviço pouquíssimo atrativo para investidores. 

Conforme mencionam Mendes e Santos (2021), são recentes e pioneiros os estudos brasileiros 

visando à concessão dos serviços de drenagem. Nominalmente cabe mencionar os contratos firmados 

pelos municípios de Teresina e Porto Alegre, em 2020, e a Caixa Econômica Federal, no Âmbito do 

FEP-Caixa e do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), com o objetivo viabilizar a 

estruturação de projetos de concessão dos serviços de drenagem urbana. No entanto, até onde é 

possível acompanhar publicamente, os projetos não tiveram continuidade4.  

Enquanto esses estudos não evoluem e a estrutura regulatória para o componente seja 

implementada é difícil imaginar os serviços de drenagem urbana ingressando no mercado das 

concessões. 

 

 

 
                                                        
4 Os contratos são públicos e estão disponíveis em: < https://bit.ly/3RJHKtM >. 

https://bit.ly/3RJHKtM
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A compreensão sistêmica de saneamento básico pressupõe que a universalização prevista para 

o Brasil integra todos os seus componentes, ainda que as ações setoriais a serem implementadas não 

sejam concomitantes. Todavia, alcançando dois anos desde a aprovação do novo marco legal do setor 

ainda se observa no país a priorização de alguns serviços em detrimento de outros. 

Para além da redação atualizada da lei de diretrizes, que por pouco não se isenta de disciplinar 

sobre a drenagem urbana, as medidas postas em prática se direcionam aos serviços de água e esgoto, 

e em menor escala ao manejo dos resíduos sólidos, possivelmente devido ao atrativo financeiro 

inerente a esses componentes, uma vez que há segurança na captação de recursos por meio da 

cobrança de tributos aos usuários. 

Quanto à regulação, a ANA incorporou a drenagem urbana em sua Agenda Regulatória, mas a 

elaboração das normas de referência ainda está prevista para os próximos anos, devido à necessidade 

de melhoria na compreensão do componente a nível nacional levando em conta as realidades 

diferenciadas em termos de capacidade institucional, características climáticas e fisiográficas e a 

situação de ordenamento de uso e ocupação do solo urbano. 

No que diz respeito à regionalização, a maior parte dos estados não incluiu a drenagem urbana 

em seus arranjos. Por fim, sobre o financiamento, a fragilidade jurídico-institucional que permeia os 

serviços de drenagem urbana e a dificuldade em se estabelecer um modelo de cobrança pelos serviços 

retardam a transição do componente para essa nova realidade que se desenha em torno da concessão 

dos serviços saneamento. 

Mantendo-se essa dinâmica, imagina-se que continue a aumentar a distância entre a condição 

atual dos serviços, e a ideal, na qual as oportunidades e possibilidades, já existentes no Brasil, seriam 

utilizadas para gerenciar melhor suas águas urbanas, especialmente as pluviais. 
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