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A presente pesquisa apresenta um mapeamento geral dos primei-
ros passos do processo de regionalização do saneamento básico 
iniciado no país por força das inovações trazidas pelo novo marco 
legal do setor, a Lei nº 14.026/2020. 

Se dedicou a analisar as legislações estaduais já aprovadas sobre a 
divisão territorial da regionalização em cada Estado da federação, 
bem como seus respectivos projetos de lei em andamento nas Casas 
legislativas. 

Com essa análise foram levantados alguns pontos fundamentais 
para entendimento da estruturação desse processo de regionaliza-
ção, perquirindo-se (i) quais os modelos de blocos regionais que 
foram adotados por cada Estado, (ii) qual a metodologia escolhida 
por cada Estado para a criação do modelo de regionalização e para a 
definição da quantidade de blocos municipais criados, (iii) quais os 
atores envolvidos na estrutura de governança Interfederativa e (iv) 
quais os eixos dos componentes dos serviços de saneamento básico 
foram incluídos ou priorizados no processo de regionalização.      

O resultado da pesquisa apresenta um cenário inaugural da regio-
nalização no país e tem como metodologia de estudo as legislações 
pertinentes, documentos e sites oficiais de informação, notas e es-
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tudos técnicos elaborados, contratos de concessão no setor em an-
damento e análise referencial bibliográfica. 
 
Foi estruturada em três partes:
A primeira apresenta levantamento histórico do saneamento bási-
co no Brasil, desde a criação do PLANASA, a elaboração da Lei n° 
11.445/2007 que estabelece suas diretrizes nacionais e as princi-
pais alterações trazidas pelo novo marco legal introduzido pela Lei 
nº 14.026/20. 

A segunda demonstra uma fotografia, por mapas e figuras, dos re-
sultados obtidos pelas análises documentais e bibliográficas levan-
tadas, fazendo uma ilustração dos passos iniciais da regionalização 
com as respostas aos questionamentos dos pontos já citados e que 
foram considerados estruturantes para a divisão territorial. 

Finalmente, na última parte, a pesquisa está sob a forma de pla-
nilha demonstrativa com uma visão panorâmica e mais detalhada 
dos pontos estruturais do processo de regionalização em formato 
comparativo entre cada legislação estadual pertinente.  

Acompanhar os passos da regionalização no país é peça-chave para 
entender como que esse processo vai se desenvolver de modo a ava-
liar se é possível alcançar as metas de universalização dos servi-
ços de água e de esgotamento sanitário. Acompanhar os próximos 
passos é fundamental para se saber quais Estados se submeterão a 
redesenhos necessários à universalização e como os municípios se 
comportarão com a adesão ou não à regionalização.



Parte 1 da pesquisa: 
Levantamento histórico do saneamento 
básico no país 



Na década de 1950, as modifi-
cações do perfil populacional 
no Brasil, devido ao êxodo do 
campo para cidade e ao cresci-
mento demográfico, acabaram 
culminando em um alto índice 
de concentração urbana. Es-
ses fatores, somados à falta de 
planejamento na área de infra-
estrutura, principalmente rela-

1  TUROLLA, F. Política de Saneamento Básico: Avanços recentes e opções futuras de políticas públicas. Texto para discussão 
no 922. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2002.

cionada ao saneamento básico, 
geraram várias manifestações 
de endemias, epidemias e en-
fermidades. Diante desse ce-
nário, foi necessário que o go-
verno encontrasse uma solução 
para atender o desafio de inter-
vir nos serviços de saneamento 
básico1. 

Em 1971, no então governo militar, o problema 
de água e esgoto passou a ser priorizado, por 
meio do Plano Nacional de Saneamento (PLA-
NASA), o qual passou a destinar recursos para 
os estados criarem suas próprias companhias 
de saneamento. 

Neste contexto, foi instituído o 
Sistema Financeiro de Sanea-
mento (SFS), gerido pelo Banco 
Nacional da Habitação (BNH). 
Para obter o financiamento, 
cada estado da federação de-
veria criar, com base em seus 
recursos orçamentários, um 

Fundo de Financiamento para 
Águas e Esgotos (FAE), bem 
como uma companhia estadual 
de saneamento. Esta companhia 
precisava obter a concessão dos 
municípios de seu estado para 
operar em forma de monopólio. 
O PLANASA exigia ainda que o 



estado investisse pelo menos 
50% do montante global de re-
cursos de seu respectivo FAE. O 
BNH, por sua vez, utilizando re-
cursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), ofe-
recia empréstimos, em condi-
ções facilitadas de crédito, para 
compor os 50% restantes2. A fi-
gura ao lado demonstra a evo-
lução da origem do Saneamen-
to no Brasil desde os primeiros 
registros (1561), passando pela 
instituição do PLANASA (1971) 
até a edição do Marco Legal do 
setor (2007): 

2  SAIANI, Carlos César Santejo; TONETO JÚNIOR, Rudinei. Evolução do acesso a serviços de saneamento básico no Brasil 
(1970 a 2004). Economia e Sociedade, v. 19, n. 1, p. 79-106, 2010.

Histórico do Saneamento 
Básico no Brasil

1561
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1940

Estácio de Sá escavou 
o primeiro poço no 
Brasil, na cidade do 

Rio de Janeiro.

Conclusão da obra de 
maior importância do 
período colonial, hoje 
conhecida como Arcos 

da Lapa, no Rio de
Janeiro.

Início do comércio 
dos serviços de sanea-

mento no país.

2013

Foi aprovado o 
PLANSAB pelo decre-
to 8.141 e sua elabo-

ração foi prevista nas 
diretrizes da Lei nº 

11.445/07

Aprovação da Lei nº 11.445/2007 que 
estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico

1971

Instituído o PLANASA 
com destinação de re-
cursos para os Esta-

dos criarem suas com-
panhias de saneamen-

to



Nesse modelo de priorização 
do abastecimento de água, o 
PLANASA possuía traços bem 
definidos como: canalização de 
recursos do FGTS e centraliza-
ção autoritária nas companhias 
estaduais, rejeitando a presen-
ça do poder municipal na parti-
cipação no processo decisório.3

Este era um modelo centrali-
zado de financiamento em in-
vestimentos para o setor de 
saneamento básico, no qual 
prevalecia uma forma de inter-
venção direta pelo poder públi-
co como o principal mecanismo 
de regulação do setor de sanea-
mento básico. 
Neste cenário, as relações entre 
os entes federados eram deter-
minadas por meio de convênios 
celebrados entre o Banco Na-
cional de Habitação (BNH) e as 
companhias estaduais. Porém, 
a definição do modelo tarifá-
rio era estabelecida diretamen-
te pelo Ministério do Interior. 
Além disso, as companhias es-
taduais exerciam tarifas auto 
3  BARBI, Samuel A.; CORTÊS, L. S. Avaliação dos componentes da tarifa média e da estrutura de custos das prestadoras re-
gionais de saneamento do Sudeste: um estudo baseado no SNIS 2010. In: VIII Congresso Brasileiro de Regulação-ABAR. 2013. 
4  CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Poder concedente e marco regulatório no saneamento básico. 2009. 

regulatórias, já que os contratos 
de concessão lhes outorgavam 
amplo grau de discricionarie-
dade. Por essa razão, pode-se 
dizer que o modelo regulatório 
do PLANASA combinava a re-
gulação direta pelo poder pú-
blico em nível federal e estadu-
al com a regulação por contrato 
administrativo entre estados e 
municípios4. 
Outra questão em relação ao 
regime do PLANASA estava re-
lacionada aos municípios que 
não aderiam ao plano e perma-
neciam sem definição da regu-
lação do setor de saneamento. 
Nesse caso, não havia qualquer 
restrição por norma geral e cada 
um deles era livre para deter-

Nesse modelo de priorização do abastecimento de 
água, o PLANASA possuía traços bem definidos 
como: canalização de recursos do FGTS e centrali-
zação autoritária nas companhias estaduais, rejei-
tando a presença do poder municipal na participa-
ção no processo decisório.3



minar a própria política de sa-
neamento e para regulamentar 
o setor da forma como conside-
rasse conveniente. Além disso, 
nos municípios brasileiros não 
aderentes ao plano, havia uma 
sobreposição entre o papel re-
gulador e da operação que se 
encontravam reunidos em um 
mesmo ente administrativo. 
Com isso, a forma como esse 
mecanismo de regulação foi im-
plementado, no âmbito do PLA-
NASA, acabou por reduzir con-
sideravelmente a sua eficácia 
regulatória no longo prazo5. 
Segue gráfico dos investimentos 
realizados durante o PLANASA 
nos períodos de 1971 a 1986: 

5  CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Poder concedente e marco regulatório no saneamento básico. 2009. 

Apesar do PLANASA ter contri-
buído para ampliação do siste-
ma de abastecimento de água, 
o Sistema Nacional de Infor-
mações em Saneamento (SNIS) 
demonstrou que, até 2006, en-
quanto o índice médio de aten-
dimento urbano, em relação ao 
abastecimento de água era de 
93,1%, o índice médio de cole-
ta de esgotamento sanitário era 
de apenas 48,3%, sendo o índi-
ce de tratamento desse esgoto 
coletado ainda mais reduzido, 
cerca de 32% (SNIS, 2007).

PLANASA 
1971 - 1986
Investimentos em 
abastecimento 
de água e esgo-
tamento sanitário 
nos 16 anos



Afigura-se, portanto, que o sistema criado pelo PLA-
NASA não foi capaz de atender as carências desse se-
tor tão complexo e multifacetário, surgindo assim, 
a necessidade de um novo modelo. Em 5 de janeiro 
de 2007 foi publicada a Lei nº 11.445 (Lei Nacional 
de Saneamento) que alterou a conjuntura até então 
praticada pelo plano, com objetivo de universalizar 
o acesso aos serviços de saneamento, por meio de uma 
regulação eficiente, impactando diretamente os indicadores rela-
cionados à mortalidade infantil, saúde da população, erradicação 
de doenças e sustentabilidade ambiental. Para que isso pudesse 
ocorrer, foram traçadas mudanças em relação ao modelo anterior-
mente praticado. 
Dentre as principais mudanças, destaca-se a deter-
minação de que os prestadores fossem submetidos 
às agências reguladoras dotadas de independência 
decisória, de autonomia administrativa, orçamen-
tária e financeira. 
No entanto, com objetivo principal de universalizar os serviços de 
saneamento básico em nível nacional, as agências reguladoras pas-
sam a ser responsáveis por constituir normas relativas às dimen-
sões técnica, econômica e social da prestação dos serviços de sane-
amento, englobando padrões e indicadores de qualidade, definindo 
metas e avaliando a eficiência e a eficácia dos serviços prestados6.  

6  BRASIL, Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis 
nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em 10 de março de 2020. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm


O PLANSAB apresenta metas 
de curto (2018), médio (2023) 
e longo prazo (2033), para todo 
o setor de saneamento: para os 
serviços de abastecimento de 
água, coleta de esgotos, trata-
mento do esgoto coletado e cole-
ta de resíduos sólidos urbanos. 
Abaixo seguem suas principais 
metas entre 2014 a 2033:  

A Lei n° 11.445/2007 ainda de-
termina a submissão dos presta-
dores a uma agência reguladora 
e permite a delegação da regula-
ção, fiscalização e prestação de 
serviços. Porém, o poder muni-
cipal tem como responsabilida-
de indelegável, a elaboração do 
Plano Municipal de Saneamen-
to Básico (PMSB), conforme os 

Outra inovação trazida pela Lei n° 11.445/2007 foi a 
integração do planejamento em relação à regulação, 
gestão e fiscalização dos serviços de saneamento, a 
qual toma por base o Plano Nacional de Saneamen-
to Básico (PLANSAB), exigência prevista no art. 52, 
I, elaborado em 2013, pelo Ministério das Cidades.

Metas PLANSAB
2014/2033

Universalização do 
abastecimento de água 
nos domícilios até 2033

Cobrança de tarifa em 
100% dos serviços de 

abastecimento de água

93% do volume de 
esgoto tratado coletado

93% dos domicílios ur-
banos com solução ade-
quada de esgotamento 

sanitário

Cobrança de tarifa em 
90% dos serviços de es-

gotamento sanitário

Universalização da 
coleta e do tratamento e 
disposição dos resíduos 

sólidos junto aos 
domicílios urbanos



artigos 8º e 9º da referida lei. 
Desta forma, a elaboração do 
PMSB, resulta da participação 
do poder legislativo, executivo 
e, fundamentalmente, da po-
pulação usuária, que influen-
cia diretamente a prestação de 
serviços no município, a qual 
pode ser direta (autarquia, se-
cretária) ou indireta (concessão 
e privatização). Já a regulação e 
fiscalização são realizadas por 
um órgão indireto, buscando o 
cumprimento das medidas le-
gais previstas.
Com isso, a regulação proposta, 
a partir da Lei n° 11.445/2007, 
tinha como um de seus obje-
tivos a indução da eficiência, 
como determinação de indica-
dores para o cumprimento de 
metas, em busca da melhoria 
da qualidade dos serviços e da 
produtividade dos fatores. Ain-
da, a lei estabelecia que os in-

7  BRASIL, Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis 
nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em 10 de março de 2020. 
8  GALVÃO JUNIOR; DE CASTRO, Alceu; PAGANINI, Wanderley da Silva. Aspectos conceituais da regulação dos serviços 
de água e esgoto no Brasil. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 14, n. 1, p. 79-88, 2009.

dicadores, poderiam ser defi-
nidos com base nos fatores de 
produção e investimentos de 
outras empresas, gerando um 
ambiente onde a revisão tarifá-
ria e a fiscalização dos serviços 
pudessem acompanhar a evolu-
ção dessas empresas garantin-
do o cumprimento do planeja-
mento municipal7.  
No Brasil, a universalização do 
acesso dos serviços de água e 
esgoto está amparada de for-
ma direta e indireta em várias 
legislações, inclusive de áreas 
afins, como recursos hídricos, 
meio ambiente, saúde pública, 
defesa do consumidor e desen-
volvimento urbano. No entan-
to, a Lei n° 11.445/2007 é taxa-
tiva ao definir a universalização 
como princípio fundamental da 
prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico8. Além 
da universalização, a legislação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm


ainda determina que os ser-
viços públicos de saneamento 
básico devem ser guiados pe-
los princípios da integralidade9, 
abastecimento de água e esgo-
to adequados à saúde pública, 
proteção do meio ambiente, 
disponibilidade do serviço em 
todas as áreas urbanas, eficácia 
e eficiência na sustentabilida-
de econômica, articulação com 
as políticas de desenvolvimen-
to urbano e regional10, transpa-
rência das ações, controle so-
cial11 qualidade e regularidade. 
Ocorre que o setor em questão é 
composto de características fí-
sicas e econômicas que dificul-
tam a sua operação, manuten-
ção e aumento de eficiência. Na 
parte estrutural, por exemplo, 
grande parte dos ativos se en-
contram enterrados, dificultan-

9  Compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento 
básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados 
(BRASIL, 2007).
10   Políticas de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras 
de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante 
(BRASIL, 2007).
11   É a integração da sociedade com a administração pública com a finalidade de solucionar problemas e as deficiências sociais 
com mais eficiência e empenho.
12  GALVÃO JUNIOR; CASTRO, Alceu. Desafios para a universalização dos serviços de água e esgoto no Brasil. Revista Pana-
mericana de Salud Pública, v. 25, p. 548-556, 2009.

do a sua manutenção e determi-
nação do estado de preservação. 
Além disso, existe uma mudan-
ça lenta do padrão tecnológico, 
devido à elevada vida útil e aos 
poucos ganhos de eficiência. 
Em termos econômicos, o custo 
fixo é bastante elevado, há uma 
assimetria de informações con-
cedidas pelos prestadores de 
serviço e a demanda é inelástica 
nos preços12. 
Acresce-se ainda que o Brasil 
possui características socioeco-
nômicas muito desiguais. Logo, 
o estudo do saneamento básico, 
também através de indicado-
res como os de acesso aos ser-
viços de água e esgoto adquire 
importância e complexidade 
relevantes, caracterizada pela 
extensão territorial: regiões di-
ferenciadas pelo clima, relevo 



e natureza do solo e população 
com diferentes estágios sociais 
e culturais.
Diante da necessidade pela 
busca por maior eficiência no 
país e, por consequência, por 
mudanças no âmbito legal e por 
novas exigências das empre-
sas de saneamento, a Lei nº 
11.445/2007 começou a 
fomentar o uso de meca-
nismos de regulação de 
incentivo, por meio  das 
revisões tarifárias com 
sistemas semelhantes 
aos do Price Cap e com-
petição Yardstick. Mas 

apesar do incentivo le-
gal à utilização desses 
mecanismos, o setor de 
saneamento básico no 
país ainda apresenta-
va um cenário longe do 
ideal e a agenda de uni-
versalização dos servi-
ços de água potável e de 
esgotamento sanitário 
assumiu um papel de 
urgência na pauta das 
políticas públicas brasi-
leiras. O gráfico abaixo ilustra 
a urgência da pauta de univer-
salização dos serviços de sanea-
mento básico no país:   

Fonte: SNIS, 2021



Com base em projetos de lei 
apresentados às Casas Legisla-
tivas (n° 3261 e 4162/2019) ini-
ciaram-se discussões em torno 
da mudança do modelo de ope-
ração desses serviços, especial-
mente quanto ao abastecimen-
to de água e ao esgotamento 
sanitário, com vistas a “abrir” o 

13  GUIMARÃES. Fernando Vernalha. A esperança no Novo Marco Legal do Saneamento.  In: Aspectos Relevantes do Novo 
Marco Legal do Saneamento Básico. Vernalha Guimarães e Pereira Advogados, 2020, p.7. Disponível em: https://vernalhapereira.com.
br/. Acesso em 30 de novembro de 2021.   

mercado a operadores privados 
e a superar as ineficiências ine-
rentes à operação estatal13. 
Abaixo a evolução do proces-
so de aprovação da reforma do 
novo marco legal do saneamen-
to básico - Lei n° 14.026/2020: 

A pandemia da Covid-19 reforçou a necessidade de 
se reformular as ações governamentais no setor. 
Numa época em que o acesso à água tratada e a ado-
ção de bons hábitos de higiene representam a me-
lhor forma de prevenção da doença, as mudanças 
legislativas tornaram-se essenciais.

Jul. 2018
Apresentação
da MP 844/18

Out. 2018
Caducidade
da MP 844/18

Dez. 2018
Apresentação
da MP 868/18

Jun. 2019
Caducidade
da MP 868/19

Jun. 2019
Apresentação do
PL 3.261/19 no
Senado

Dez. 2019
Aguardando votação
do PL 4.162/19 pelo
Senado

Ago. 2019
Apresentação do PL
4.162/19 pelo Poder 
Executivo (apensado
ao PL 3.261/19)

https://vernalhapereira.com.br/
https://vernalhapereira.com.br/
https://vernalhapereira.com.br/


Várias são as mudanças trazi-
das pela nova legislação. Den-
tre as inovações, citam-se: no-
vas metas de universalização de 
acesso aos serviços de abasteci-
mento de água potável (99%) e 
de esgotamento sanitário (90%) 
a serem atingidas até 31 de de-
zembro de 2033; a extinção dos 
contratos de programa e estí-
mulo à privatização das com-
panhias estaduais; o incentivo 
à privatização dos serviços de 
saneamento por meio de con-

tratos de concessão precedidos 
por licitação; novas atribuições 
à ANA - agência nacional de 
água e saneamento básico para 
editar normas de referência no 
setor garantindo uniformização 
das regras de regulação; meca-
nismos de “enforcement” para 
obtenção de recursos federais 
ou financiamentos da União 
que ficam vinculados à adesão 
de prestação regionalizada e ao 
cumprimento das normas de 
referência editadas pela ANA. 

Em 15 de julho de 2020 foi editada a Lei n° 14.026, 
introduzindo significativas alterações no regime 
legal anterior (Lei n° 11.445/07) com o objetivo de 
aprimorar o cenário deficitário de prestação desses 
serviços no país. 

O novo marco legal do saneamento básico prevê:

Participação da iniciativa privada na prestação de 
serviços de saneamento;

Prazo de um ano para licitação obrigatória dos 
serviços;

Atendimento de 99% da população com água potável e 
de 90% com tratamento de esgoto até 2033;

Agência Nacional de Águas (ANA) como órgão 
regulador em questões relacionadas ao tema.

1

2

3

4

https://drive.google.com/file/d/1H7StI4jiR4DlQ569VzafiLlfYf6nhh5u/view?usp=sharing


Quanto à regionalização dos 
serviços de saneamento bási-
co, a Lei n° 14.026 aprofundou 
a matéria regulada à luz do 
antigo marco regulatório (art. 
3º, inciso VI)14 e lhe atribuiu a 
condição de norma principio-
lógica (art. 2º, inciso XIV)15. 
Ciente do fato de que a presta-
ção isolada dos componentes 
do saneamento básico (abas-
tecimento de água potável, es-
gotamento sanitário, manejo 
de resíduos sólidos urbanos e 
drenagem de águas pluviais) é 
por vezes inviável economica-
mente, bem como que os ser-
viços de saneamento não se 
limitam às fronteiras de uma 

14  Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: VI - prestação regionalizada: modalidade de prestação integrada de um 
ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um Muni-
cípio, podendo ser estruturada em: (...)              
15  Art. 2o  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: XIV - 
prestação regionalizada dos serviços, com vistas à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica 
e econômico-financeira dos serviços;  

único ente, o legislador ordiná-
rio consagra a regionalização 
como estratégia à universali-
zação do acesso aos serviços.

Em um cenário de altos custos das obras de enge-
nharia, o legislador incentiva a prestação integrada 
e coordenada por vários entes federados, criando-
-se um ambiente de consenso e permitindo que Mu-
nicípios com recursos orçamentários deficitários 
recebam apoio de Municípios com recursos supera-
vitários, a fim de haja compartilhamento dos inves-
timentos. 

Quanto à regionalização dos serviços de saneamen-
to básico, a Lei n° 14.026 aprofundou a matéria re-
gulada à luz do antigo marco regulatório (art. 3º, 
inciso VI)14 e lhe atribuiu a condição de norma prin-
cipiológica (art. 2º, inciso XIV)15. 



O gráfico abaixo ilustra os alar-
mantes indicadores de acesso 
ao abastecimento de água, de 
esgotamento sanitário e perdas:

  

Ao assim dispor, o art. 2º da Lei 
de Saneamento inseriu a presta-
ção regionalizada dos serviços, 
com vistas à geração de ganhos 
de escala e à garantia da univer-
salização e da viabilidade técni-
ca e econômico-financeira dos 
serviços16. Seu objetivo é atrair 
investimentos para municípios 
com indicadores socioeconô-
micos baixos ao se juntarem a 
municípios maiores, formando 
unidades regionais17.

Na imagem a seguir também é 
16  CASARES, Larissa. Prestação Regionalizada dos Serviços de Saneamento. In: Aspectos Relevantes do Novo Marco Legal do 
Saneamento Básico. Vernalha Guimarães e Pereira Advogados, 2020, p.8. Disponível em: https://vernalhapereira.com.br/. Acesso em 
30 de novembro de 2021.   
17  FERREIRA, Laiana Carla. O acesso ao direito humano à água no novo cenário da prestação regionalizada. Encontro Na-
cional pelos Direitos Humanos à água e ao saneamento/ONDAS. Disponível em: https://web.archive.org/web/20220115065617id_/
https://www.sisgeenco.com.br/anais/endhas/2021/arquivos/PA10032870779-01.pdf. Acesso em 11 de fevereiro de 2022.   

possível verificar que os altos 
custos para a universalização do 
acesso à água e ao esgotamento 
sanitário demandam maior in-
cremento aos investimentos:      

Diante disso, a regionalização, 
assim entendida como a moda-
lidade de prestação integrada 
de um ou mais componentes 
dos serviços públicos de sanea-
mento básico em determinada 
região cujo território abranja 
mais de um Município, apre-
senta como fundamentos: o 
ganho de escala (aumento da 
prestação dos serviços), a via-
bilidade técnica (compartilha-
mento de infraestrutura), a via-

bilidade econômico-financeira 

Fonte: SNIS (2020), Lei Federal 14.026/2020 e  Ministério do 
Desenvolvimento Regional Secretaria Nacional de Saneamento  

(2019)

Quanto é necessário de investimento
Para que todos tenham acesso a saneamento básico?

São necessários R$ 753 bilhões de 
recursos públicos e privados para a 
universalização dos serviços de água 
e esgoto em todo território nacional 
até 2033.

Estudo realizado pela KPMG em 
parceria com a Abcon

Fonte: kpmg-quanto-custa-universalizar-o-saneamento-no-brasil (2) (2).pdf

https://vernalhapereira.com.br/
https://vernalhapereira.com.br/
https://web.archive.org/web/20220115065617id_/https://www.sisgeenco.com.br/anais/endhas/2021/arquivos/PA10032870779-01.pdf
https://web.archive.org/web/20220115065617id_/https://www.sisgeenco.com.br/anais/endhas/2021/arquivos/PA10032870779-01.pdf
https://drive.google.com/file/d/15wkoo9OVVmXqsc2C18DA3yS_drshRAtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M2j78QXLRQ8JS_1lQCT3ocZKzS-eIgxD/view?usp=sharing


(compartilhamento dos inves-
timentos) e a possibilidade de 
subsídios cruzados (Municípios 
superavitários ajudam a finan-
ciar aqueles que apresentam 
déficit orçamentário). 
A prestação regionalizada do 
saneamento é considerada pela 
lei mecanismo ao atingimento 
das metas de universalização. 
Para tanto, a nova legisla-
ção prevê em seu art. 50, 
inciso VII18, que a aloca-
ção de recursos públicos 
federais (não onerosos) 
e os financiamentos com 
recursos da União estão 
condicionados à estru-
turação de prestação re-
gionalizada. O que signi-
fica? Embora a adesão à 
estruturação regionali-
zada dos serviços de sa-
neamento de interesse 
local seja, como regra,  
voluntária (art. 8°, A)19, 
os Municípios só terão 

18  Art. 50.  A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou 
operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 
desta Lei e com os planos de saneamento básico e condicionados: VII - à estruturação de prestação regionalizada; 
19  Art. 8º-A. É facultativa a adesão dos titulares dos serviços públicos de saneamento de interesse local às estruturas das formas 
de prestação regionalizada. 

acesso aos recursos pú-
blicos e financeiros fe-
derais com essa adesão. 
Como mais um estímulo à pres-
tação regionalizada dos serviços 
de saneamento básico, a Lei n° 
14.026/20 flexibiliza o prazo de 
atingimento das metas de uni-
versalização até 1° de janeiro de 
2040 para os  Municípios que 
aderirem à regionalização. 
Destaca-se que a prestação re-
gionalizada pode ser estrutura-
da por regiões metropolitanas, 
microrregiões e aglomerados 
urbanos (figuras de previsão 
constitucional criadas pelos 
Estados mediante lei comple-
mentar - art. 25, §3°). A cria-
ção dessas estruturas requer 
o agrupamento de Municípios 
necessariamente limítrofes 
e que a função pública exer-
cida por eles seja de interes-
se comum, nos termos da lei 
complementar estadual que a 



institui. Nesse caso, a titulari-
dade dos serviços é atribuída 
ao Estado em conjunto com os 
Municípios que compartilham 
efetivamente instalações opera-
cionais integrantes dessa estru-
turação. A simples criação 
das regiões metropoli-
tanas, microrregiões e 
aglomerados urbanos 
por lei complementar já 
possibilita a alocação de 
recursos públicos fede-
rais. Portanto, são con-
dições para a criação 
das figuras constitucio-
nais citadas: (i) edição 
de lei complementar es-
tadual, (ii) agrupamento 
de Municípios limítro-
fes e (iii) função públi-
ca de interesse comum. 

Frisa-se também que a Lei n° 
13.089/2015 que institui o Es-
tatuto da Metrópole dispõe em 
seu art. 3°, § 2º que a criação 

20  Art. 8º A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas compreenderá em sua estru-
tura básica: I – instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo dos entes federativos integrantes das unidades 
territoriais urbanas; II – instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil; III – organização pública com funções 
técnico-consultivas; e IV – sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas.

dessas regiões deve ser precedi-
da de estudos técnicos e audiên-
cias públicas que compreendam 
todos os Municípios envolvidos. 
A Lei complementar estadual 
de criação ainda deve definir os 
Municípios integrantes, quais 
as funções de interesse comum 
e os meios de controle social. 
Para a implementação das polí-
ticas de saneamento é necessá-
rio criar um órgão de Governan-
ça Interfederativa cujo modelo 
estrutural básico é estipulado 
pelo Estatuto da Metrópole20.    



Porém, com o novo marco legal, outras figuras de estru-
turação são estabelecidas como instrumentos da regiona-
lização e se referem aos modelos de unidades regionais 
de saneamento básico (URSB) e os blocos de referência21.

Da  mesma forma, também se exige a criação de um órgão de Go-
vernança interfederativa adotando-se o modelo previsto no art. 8° 
do Estatuto da Metrópole. Consoante o art. 2º, §1°, inciso III do 
Decreto 10.588/20 a adesão (que é voluntária) dos Municípios à 
URSB ocorrerá com a declaração formal, firmada pelo Prefeito, 
aos termos de governança, quando a partir de então se alocará os 

21  Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: VI - prestação regionalizada: modalidade de prestação integrada de um 
ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um Municí-
pio, podendo ser estruturada em: a) região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião: unidade instituída pelos Estados me-
diante lei complementar, de acordo com o § 3º do art. 25 da Constituição Federal, composta de agrupamento de Municípios limítrofes 
e instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole);  b) unidade regional de saneamento básico: 
unidade instituída pelos Estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, 
para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos Municípios 
menos favorecidos; c) bloco de referência: agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, estabelecido pela União nos 
termos do § 3º do art. 52 desta Lei e formalmente criado por meio de gestão associada voluntária dos titulares;   
             
 

Para estruturação das URSB devem ser observadas 
as seguintes condições: (i) criação por lei ordinária 
estadual, (ii) os Municípios integrantes não preci-
sam ser limítrofes, (iii) agrupamento para atender 
às exigências de higiene e saúde pública ou para dar 
viabilidade econômica e técnica aos Municípios me-
nos favorecidos e (iv) contemplar pelo menos uma 
região metropolitana em sua estrutura. A exemplo 
dos modelos constitucionais, a criação da URSB 
também deve ser precedida de estudos técnicos e 
audiências públicas que envolvam todos os Municí-
pios pertencentes à unidade territorial.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art25%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm


recursos públicos federais.
Os blocos de referência 
são criados pela União 
em caráter subsidiário, 
portanto, somente nos 
casos em que os Esta-
dos não façam a regio-
nalização no prazo de 01 
ano a contar da publica-
ção da Lei n° 14.026/20. 

Cabe à União a delimitação da 
diretiva territorial cuja compo-
sição compreende Municípios 
que não precisam ser limítrofes 
e a adesão, da mesma forma, é 
voluntária. A nova legislação es-
tabelece que a criação formal do 
bloco de referência é feita pelos 
Municípios por meio de convê-
nios de cooperação ou por con-
sórcios públicos e com a assina-
tura do convênio ou aprovação 

22  Cartilha Saneamento. O novo marco legal do Saneamento Básico. Comissão Especial de Saneamento, Recursos Hídricos 
e Sustentabilidade - OAB Nacional. Disponível em: file:///C:/Users/cbaru/OneDrive /% C3% 81rea% 20de% 20Trabalho/grupo% 
20pesquisa% 20 saneamento/cartilha saneamento.pdf.  
 

do consórcio ocorre a alocação 
de recursos federais. São condi-
ções para a criação dos blocos de 
referência: (i) a distribuição da 
diretiva territorial pela União 
cuja composição compreende 
Municípios que não precisam 
ser limítrofes e (ii) a adesão 
pelos Municípios aos blocos. 
Destaca-se ainda a previsão 
legal de que os serviços de sa-
neamento básico sejam pres-
tados por meio de gestão as-
sociada, conforme disposto no 
art. 241 da Constituição Fede-
ral, através da formalização de 
consórcios intermunicipais de 
saneamento22, exclusivamente 
composto de Municípios, que 
poderão prestar o serviço aos 
seus consorciados diretamen-
te, pela instituição de autarquia 
intermunicipal.



Abaixo a imagem retrata os 
principais modelos legais de re-
gionalização: 

O Supremo Tribunal Federal, 
em dezembro de 2021, julgou 
as ações diretas de inconstitu-
cionalidade (ADI n° 6583, 6536 
e 6492) propostas em face do 
novo marco legal do saneamen-
to. Para a maioria dos Mi-
nistros da Corte, a Lei n° 
14.026/20 não é incons-
titucional23 e, por esse 
entendimento, as incer-
tezas jurídicas que pai-
ravam no setor abriram
23  Por 7 votos a 3, STF decide manter marco legal do saneamento básico. Cotidiano/UOL Notícias, publicado em 02 de de-
zembro de 2021. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/12/02/julgamento-stf-saneamento.htm. 
Acesso em 21 de dezembro de 2021.   
 
24  É constitucional novo marco do saneamento básico, decide STF. Migalhas, publicado em 02 de dezembro de 2021. Disponível 
em: https://www.migalhas.com.br/quentes/355962/e-constitucional-novo-marco-do-saneamento-basico-decide-stf. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2022. 

 espaço para a necessária 
implementação das no-
vas regras trazidas pela 
legislação. O presidente da 
Corte destacou que, ao contrá-
rio do que alegado por alguns 
da Tribuna, a lei 14.026/20 
manteve, sim, a autonomia mu-
nicipal e a sua harmonização 
com arranjos federativos de 
contratação24. Com a decisão 
de constitucionalidade do novo 
marco regulatório, o processo 
de regionalização se fortale-
ce uma vez que, a despeito da 
competência municipal para os 
serviços locais de saneamento, 
consagra-se que a promoção do 
desenvolvimento sustentável e 
da universalização do acesso à 
água e ao esgoto somente será 
alcançada com ações conjun-
tas, estruturadas em consenso, 
evitando-se, quanto possível, 
prestações isoladas, inviáveis 

Modelos de prestação de
serviços de saneamento

Autarquia do titular do serviço

Gestão associada por consórcios

Microrregiões, regiões metropolitanas e 
aglomerados urbanos ou unidades region-
ais de saneamento

Criação de blocos de referência

2

3

4

https://www.migalhas.com.br/quentes/355962/e-constitucional-novo-marco-do-saneamento-basico-decide-stf
https://drive.google.com/file/d/16Hiz7fFHjUGxTX1JC2nq3UGsanBYcnHb/view?usp=sharing


economicamente e ineficientes.
 
A respeito da viabilida-
de econômico-financei-
ra dos prestadores (pú-
blicos ou privados) dos 
serviços de saneamen-
to básico, o art. 10-B do 
novo marco regulatório 
condiciona os contratos 
em vigor à demonstra-
ção da capacidade eco-
nômico-financeira das 
contratadas.25 Essa obri-
gação é indispensável a todo 
prestador para a manutenção 
dos seus contratos. A legisla-
ção estabeleceu o prazo até 31 
de dezembro de 2021 para que 
a documentação da comprova-
ção da capacidade econômico-
-financeira fosse apresentada 
a fim de se verificar o poder de 
investimento dos contratados 
para o cumprimento das me-
tas de universalização. A partir 
25  Art. 10-B. Os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações, autorizados nos termos desta Lei, bem como aqueles pro-
venientes de licitação para prestação ou concessão dos serviços públicos de saneamento básico, estarão condicionados à comprovação 
da capacidade econômico-financeira da contratada, por recursos próprios ou por contratação de dívida, com vistas a viabilizar a uni-
versalização dos serviços na área licitada até 31 de dezembro de 2033, nos termos do § 2º do art. 11-B desta Lei.
26  Pelo menos 7 Estados devem fazer leilões de saneamento. EXAME, publicado em 15 de janeiro de 2022. Disponível em: 
https://exame.com/brasil/pelo-menos-7-estados-devem-fazer-leiloes-de-saneamento/?utm_source=whatsapp. Acesso em 10 de feve-
reiro de 2022. 

dessa entrega, as agências regu-
ladoras terão um prazo até 31 de 
março para finalizar a análise e 
declarar quais os contratos em 
vigor são regulares e quais não. 

Os prestadores dos Es-
tados de Acre, Amazo-
nas, Maranhão, Pará, 
Piauí, Roraima e Tocan-
tins não comprovaram 
ter capacidade de inves-
tir para universalizar 
os serviços nas regiões 
atendidas26. Apesar disso, as 
expectativas do MDR - Minis-
tério do Desenvolvimento Re-
gional foram elevadas quanto 
à adesão dos Estados ao pro-
cesso de regionalização. Dos 
22 estados habilitados, 15 con-
seguiram entregar, dentro do 
prazo estipulado, a documenta-
ção que comprova a capacidade 
econômico-financeira de rea-

https://exame.com/brasil/pelo-menos-7-estados-devem-fazer-leiloes-de-saneamento/?utm_source=whatsapp


lizar investimentos no setor.27

27 Adesão dos estados à regionalização dos serviços de saneamento básico supera expectativa do Governo Federal. Governo do Bra-
sil, publicado em 11 de janeiro de 2022. Disponível em:    https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2022/01/adesao-
-dos-estados-a-regionalizacao-dos-servicos-de-saneamento-basico-supera-expectativa-do-governo-federal#:~:text=A%20meta%20
do%20Governo%20Federal,manejo%20de%20res%C3%ADduos%20s%C3%B3lidos%20urbanos. Acesso em 10 de fevereiro de 2022.   

Acompanhe abaixo as princi-
pais agendas das metas previs-
tas no novo marco legal: 

Jul. 20 Dez. 20 Mar. 21 Mai. 21 Jul. 21 Dez. 21 Mar. 22 Dez. 22 Dez. 33

Publicação do 
Decreto 
10.588/2020
Apoio técnico e 
financeiro da União

Publicação do 
Decreto 
10.710/2021
Comprovação da 
capacidade 
econômico-finan-
ceira

Estabelecimento 
pelos Estados das 
Unidades Re-
gionais de Sanea-
mento Básico. Caso 
o prazo não seja 
respeitado o poder 
Executivo federal 
estabelecerá
os blocos de 
referência (Art. 
2º, § 7º do Decreto 
10.588/2020)

Prazo para requeri-
mento de com-
provação de 
capacidade 
econômico-fi-
nanceira (art. 10 
do Decreto 
10.710/2021)

Inclusão das 
metas nos con-
tratos em vigor 
(Art. 11-8, § 1º da 
Lei 11.445/2007) 
Regionalização 
da prestação do 
serviço público de 
saneamento (Art. 
7º, inciso II, do 
Decreto 
10.588/2020).

Publicação dos 
planos de sanea-
mento básico 
(Art. 19 da Lei 
14.026/2020)

Metas de univer-
salização (Art. 
11-8 da Lei 
11.445/2007) 
Exceção: Quando 
houver inviabili-
dade econômico-fi-
nanceira da univer-
salização após 
agrupamento de 
munícipios de 
diferentes portes. 
Prazo: 
01/jan/2040 
(Art. 11-8, § 9º da 
Lei 11.445/2007)

Manutenção dos 
Vetos

Publicação da 
Lei 14.026/2020

Linha do tempo do
Marco Legal do Saneamento

https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2022/01/adesao-dos-estados-a-regionalizacao-dos-servicos-de-saneamento-basico-supera-expectativa-do-governo-federal#:~:text=A%20meta%20do%20Governo%20Federal,manejo%20de%20res%C3%ADduos%20s%C3%B3lidos%20urbanos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2022/01/adesao-dos-estados-a-regionalizacao-dos-servicos-de-saneamento-basico-supera-expectativa-do-governo-federal#:~:text=A%20meta%20do%20Governo%20Federal,manejo%20de%20res%C3%ADduos%20s%C3%B3lidos%20urbanos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2022/01/adesao-dos-estados-a-regionalizacao-dos-servicos-de-saneamento-basico-supera-expectativa-do-governo-federal#:~:text=A%20meta%20do%20Governo%20Federal,manejo%20de%20res%C3%ADduos%20s%C3%B3lidos%20urbanos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2022/01/adesao-dos-estados-a-regionalizacao-dos-servicos-de-saneamento-basico-supera-expectativa-do-governo-federal#:~:text=A%20meta%20do%20Governo%20Federal,manejo%20de%20res%C3%ADduos%20s%C3%B3lidos%20urbanos
https://drive.google.com/file/d/1OLGtC64xT0RjxindqeECjVfYHDgIhaXv/view?usp=sharing


Parte 2 da pesquisa:
Fotografia dos primeiros passos do processo de
regionalização



Mapa 01 - Eixos Regionalizados

Mapa 02 - Comitê decisório - Instituição dos Co-
mitês
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Mapa 03 - Comitê decisório - Parcela de votos
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Mapa 04 - Metodologia de criação dos Blocos
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 A promessa legal do processo de 
regionalização está na aposta de 
uma prestação fundada na ges-
tão associada, no compartilha-
mento de equipamentos, de in-
fraestrutura, de financiamentos 
e, sobretudo, na tomada demo-
crática das decisões em favor de 

objetivos comuns aos blocos en-
volvidos. A importância de se ga-
rantir uma participação paritária 
a todos os entes da Governança 
é fundamental, a fim de que a 
prestação dos serviços seja efe-
tivamente associada e as metas 
de universalização alcançadas.     

Diante do cenário brasileiro, a 
regionalização dos serviços de 
saneamento básico exige um 
forte engajamento e um plane-
jamento articulado entre todas 
as esferas de governo, a inicia-

tiva privada e as comunidades 
envolvidas a fim de que essa 
estratégia legal sirva de instru-
mento à universalização, espe-
cialmente nos Municípios in-
sustentáveis economicamente.

28  RIBEIRO, Carlos Frederico; TAVARES, Érica. A Regionalização como conceito-chave para análise do saneamento básico. 
ONDAS-PRIVAQUA, publicado em 02 de fevereiro de 2022. Disponível em: https://ondasbrasil.org/a-regionalizacao-como-um-
-conceito-chave-para-a-analise-do-saneamento/. Acesso em 10 de fevereiro de 2022.  

O novo marco regulatório representa um passo 
a mais para a universalização dos serviços de sa-
neamento básico, na qual a regionalização en-
contra-se como espinha dorsal de um novo for-
mato de gestão e organização territorial dos 
serviços de água e esgoto nos estados brasileiros28.

https://ondasbrasil.org/a-regionalizacao-como-um-conceito-chave-para-a-analise-do-saneamento/
https://ondasbrasil.org/a-regionalizacao-como-um-conceito-chave-para-a-analise-do-saneamento/


Acompanhar o proces-
so de regionalização que 
se inicia no país é peça-
-chave para controlar as 
ações governamentais 
no enfrentamento dos 
desafios geográficos, 
regulatórios, econômi-
cos, políticos e técnicos 
que esse arranjo regio-
nal impõe num ambien-
te de extrema desigual-
dade social e de grande 
diversidade cultural e 
de biomas brasileiros.
Pelas informações obtidas do 
mapeamento da regionalização 
no país, pôde-se constatar que a 
maioria dos Estados brasileiros 
optou pela criação de microrre-
giões nos moldes da estrutura já 
prevista no texto constitucional. 
Poucos Estados optaram pela 
criação de unidades regionais 
de saneamento básico, dentre 
os quais destacam-se Alago-
as, Mato Grosso (com projeto 
ainda em tramitação perante a 
Assembleia Legislativa), Minas 
Gerais (também com projeto de 

lei em andamento), Rio Grande 
do Sul, Rondônia e  São Pau-
lo. Por sua vez, Santa Catarina 
aproveitou uma divisão territo-
rial que já existia e que divide o 
Estado em 11 regiões metropo-
litanas para estruturar a pres-
tação regionalizada do sanea-
mento.      
Quanto aos eixos regionaliza-
dos, vale dizer, aos componen-
tes dos serviços de saneamento 
básico (abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, resídu-
os sólidos urbanos, manejo de 
águas pluviais e limpeza urba-
na), todos os Estados concen-
tram a regionalização nos ser-
viços de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário. Os 
demais eixos do saneamento 
(manejo de resíduos sólidos ur-
banos, de águas pluviais e de 
limpeza urbana) foram colo-
cados em segundo plano pela 
maioria dos Estados brasilei-
ros. Poucos optaram por incluir 
na prestação regionalizada ser-
viços de drenagem de águas 



pluviais e manejo de resíduos 
sólidos.     
No caso do Amazonas, por 
exemplo, a legislação permite 
que a instância executiva de-
libere sobre a prestação de to-
dos os eixos do saneamento, de 
forma compartilhada, mas, em 
princípio, a regionalização no 
Estado é direcionada à presta-
ção de serviços de abastecimen-
to de água e de esgotamento 
sanitário. No Estado do Piauí, 
a Lei Complementar n° 257/21 
estabelece que o plano regional 
de saneamento básico deverá 
incluir a prestação concomitan-
te dos serviços de abastecimen-
to de água e de esgotamento 
sanitário, podendo contemplar, 
ainda, outros componentes. 
No Ceará, a legislação prevê que 
as funções de interesse comum 
das microrregiões criadas no 
Estado se destinam aos serviços 
de abastecimento de água, de 
esgotamento sanitário e de ma-
nejo de águas pluviais urbanas. 
Porém, ao que parece, o Estado 

prioriza os serviços de trata-
mento e coleta de esgoto, tendo 
em vista os projetos de conces-
são administrativa nas regiões 
metropolitanas de Fortaleza e 
de Cariri (modelados pelo BN-
DES) e de concessão comum 
em Crato (modelado pela CEF), 
ambos em andamento. 
As legislações de Espírito Santo, 
da Paraíba, do Paraná, de Per-
nambuco e de Roraima seguem 
a mesma linha e compreendem 
como função de interesse co-
mum das Microrregiões criadas 
nos Estados a prestação, dire-
ta ou contratada, dos serviços 
públicos de abastecimento de 
água, de esgotamento sanitário 
e de manejo de águas pluviais 
urbanas. 
Outro destaque legislativo vai 
para o projeto em discussão no 
Estado de Goiás que contem-
pla o abastecimento de água, de 
esgotamento sanitário, de lim-
peza urbana e resíduos sólidos, 
prevendo, portanto, a possibi-
lidade de regionalização de ou-



tros eixos além de água e esgo-
to. 
Da mesma forma, o projeto de 
Lei n° 2.884/2021 em curso no 
Estado de Minas Gerais, além 
de criar 22 Unidades Regionais 
de Água e Esgoto, institui 34 
Unidades Regionais de Gestão 
de Resíduos com objetivo de 
organização, do planejamento 
e da gestão de resíduos sólidos 
urbanos com vistas à disposi-
ção final ambientalmente ade-
quada dos rejeitos e à univer-
salização, de acordo com Lei 
n° 12.305/2010 que institui a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. O componente de dre-
nagem urbana não é tratado di-
retamente, mas o projeto de lei 
possibilita a prestação compar-
tilhada dos serviços públicos de 
manejo de águas pluviais urba-
nas. (art. 5°, §2°). 
A Unidade Regional de Sane-
amento Básico criada no Es-
tado de Rondônia visa a pres-
tação dos serviços públicos de 
fornecimento de água tratada, 

esgotamento sanitário, coleta 
e tratamento de resíduos sóli-
dos, assim como a drenagem 
de águas pluviais, nos 52 (cin-
quenta e dois) municípios do 
Estado.           
Verificou-se também que a me-
todologia adotada pelos Estados 
para a criação dos modelos de 
regionalização e a quantidade 
de blocos criados em cada uma 
das esferas estaduais não de-
correu de critério uniforme, já 
que a própria Lei n° 14.026/20 
não estabeleceu critérios míni-
mos de observância obrigatória 
pelos Estados para essa criação. 
Bahia e Minas Gerais apresenta-
ram estudos técnicos pormeno-
rizados para orientar a escolha 
do modelo e o número de blo-
cos criados, buscando uma con-
jugação de fatores considerados 
indispensáveis à universaliza-
ção dos serviços de saneamento 
básico, tais como, identidade de 
território, atratividade do setor 
privado, compartilhamento de 
equipamentos e adutoras, sis-



temas integrados de abasteci-
mento de água, territórios ou 
comitês de bacias hidrográficas 
e de sustentabilidade econômi-
co-financeira das unidades. No 
Maranhão, compreendeu-se 
um diversificado número de da-
dos para estabelecer a divisão 
das microrregiões: os fluxos re-
gionais, as regiões metropolita-
nas, as bacias hidrográficas e as 
informações socioeconômicas 
do Estado.
Por outro lado, alguns Estados 
deixaram a desejar quanto à 
metodologia e estudos técnicos 
para a criação das estruturas re-
gionalizadas, a exemplo de São 
Paulo, cujo processo de trami-
tação da lei paulista foi objeto 
de questionamentos por muni-
cípios, por comitês de bacias hi-
drográficas, pela sociedade civil 
e Ministério Público. Em Ama-
zonas, Rondônia e Roraima não 
foram identificados estudos ou 
notas técnicas explicativas dos 
critérios adotados para a cria-
ção dos blocos municipais. 

De outro lado, a estrutura de 
governança interfederativa das 
unidades seguiu certa unifor-
midade de atores nos mode-
los de microrregiões adotados. 
Nesse caso, os Estados opta-
ram, em geral, por uma estru-
tura composta por Colegiados 
Microrregionais (que é a ins-
tância máxima da entidade in-
tergovernamental), Conselhos 
ou Comitês técnicos, conselhos 
participativos e um secretário-
-geral. O projeto de lei de Minas 
Gerais inova ao incluir na estru-
tura de governança interfedera-
tiva representantes das bacias 
hidrográficas. Por outro lado, 
São Paulo atribui à lei paulista 
uma estrutura de governança 
bem simplificada e sem maio-
res detalhamentos. O Estado 
do Espírito Santo propõe, além 
dos Conselhos técnicos e parti-
cipativos, a criação de Câmaras 
Temáticas temporárias. 
A participação da sociedade ci-
vil (exigida pelo Estatuto da Me-
trópole para todos os modelos) 



nos colegiados deliberativos 
parece enfraquecida na medida 
em que a maioria dos Estados 
atribuiu a ela caráter consulti-
vo (o art. 8° do Estatuto da Me-
trópole exige que na instância 
colegiada deliberativa deve ter 
a participação da sociedade ci-
vil). A estrutura de governança 
exigida pelo Estatuto da Metró-
pole não foi adotada na maioria 
dos Estados, já que os Colegia-
dos Microrregionais Delibera-
tivos são compostos, em geral, 
por representantes dos Municí-
pios aderentes e do respectivo 
Estado. 
O projeto de Lei em Mato Gros-
so, apesar de trazer uma es-
trutura básica de governança, 
estabelece que as Unidades Re-
gionais de Água e Esgoto devem 
garantir instância colegiada de-
liberativa com representação 
da sociedade civil. O projeto em 
discussão em Goiás também 
garante a participação da socie-
dade civil no Colegiado Delibe-
rativo na seguinte proporção: 

o Estado terá número de votos 
equivalente a 40% (quaren-
ta por cento) do número total 
de votos; cada município terá, 
dentre 55%(cinquenta e cinco 
por cento) dos votos, o número 
de votos proporcional à sua po-
pulação e a sociedade civil terá 
o número de votos equivalente 
a 5% (cinco por cento) do nú-
mero total de votos. 
O peso dos votos dos Estados 
na estrutura de governança de-
liberativa máxima foi adota-
do com variação de proporção 
entre 40% ou 50%. Destaca-se 
o projeto de Lei de Minas Ge-
rais segundo o qual a decisão da 
instância colegiada se dará por 
maioria absoluta de votos, ob-
servados os percentuais de 15% 
(quinze por cento) para o Es-
tado, 10% (dez por cento) para 
os comitês das bacias hidro-
gráficas e 75% (setenta e cinco 
por cento) para os Municípios. 
No Rio Grande do Norte, esse 
percentual ficou estipulado em 
35% para o Estado e 65% res-



tantes para os Municípios. No 
Rio Grande do Sul, a legislação 
estabelece que a representati-
vidade e o peso de cada com-
ponente nas deliberações do 
órgão colegiado será assegura-
da em 60% (sessenta por cen-
to) dos votos aos Municípios 
pertencentes a cada unidade, 
respeitada, neste percentual, a 
proporcionalidade de cada qual 
com base no critério populacio-
nal e 40% (quarenta por cento) 
dos votos ao Estado. No Espíri-
to Santo, o Estado terá núme-
ro de votos equivalente a 40% 
(quarenta por cento) do núme-
ro total de votos e cada Municí-
pio terá, entre os 60% (sessenta 
por cento) de votos restantes, 
número de votos proporcional 
a sua população. O Maranhão 
também adotou esses percen-
tuais de 40%, para o Estado, e 
60%, para os Municípios.         
Esse é o panorama do proces-
so de regionalização do sane-
amento básico no país após 
quase 02 anos da aprovação do 

novo Marco Regulatório. É im-
portante que o desenho da re-
gionalização seja acompanha-
do para verificar quais Estados, 
por meio de seus modelos e 
critérios de criação, foram de 
fato mais assertivos na compo-
sição estrutural de seus blocos. 
Os critérios metodológicos de 
criação dos modelos de regio-
nalização escolhidos por cada 
Estado-membro impactará di-
retamente nos resultados pre-
tendidos pela legislação para 
a universalização dos serviços 
de saneamento básico. Por esse 
motivo, acompanhar o passo-a-
-passo da regionalização possi-
bilita uma análise reflexiva dos 
modelos estruturais aprova-
dos até o momento e permite 
o aprimoramento das modela-
gens regionalizadas existentes, 
possibilitando verificar como 
esses modelos vão se compor-
tar diante dos obstáculos apre-
sentados por cada diretiva ter-
ritorial criada. 
Mapeando-se os estágios da 



regionalização ainda é possí-
vel contribuir para a melho-
ra do processo de governan-
ça interfederativa pela qual a 
Lei n° 14.026/2020 inaugura 
uma nova fase de prestação dos 
componentes dos serviços de 
saneamento básico no Brasil 
embasada no compartilhamen-
to das decisões no setor, a fim 
de se constatar se os objetivos 
de uma gestão em ambiente de 
consenso entre todos os entes 
aderentes estão efetivamente 
cooperando para discussões das 
políticas públicas de saneamen-
to em igualdade de peso para os 
Municípios e Estados envolvi-
dos. O desenho da regionaliza-
ção no país está começando e 
com incertezas. Acompanhar os 
próximos passos é fundamental 
para se saber quais Estados se 
submeterão a redesenhos ne-
cessários à universalização.



Como citado, o intuito da regionalização é promover a viabilidade 
técnica e econômica financeira para prestação dos serviços de sa-
neamento básico. 
Abaixo definimos por estado quais foram os métodos seguidos 
para delinear por estes a regionalização.
Fazendo uma avaliação das leis, notas técnicas e até mesmos al-
guns projetos de lei ainda em trâmite, chegamos aos pontos-chave 
do processo:
a) Eixos com previsão para regionalização (ou não);
b) Critérios utilizados para criação dos blocos;
c) Composição dos comitês decisórios. 
Além disso, elencamos conteúdos gerais sobre o saneamento bá-
sico nos estados, assim como informações sobre as empresas es-
tatais que comprovaram os contratos de prestação dos serviços 
públicos deste setor, de acordo com artigo 11-B, da Lei Federal  
14.026. Essa segunda parte da pesquisa visa demonstrar como 
tem evoluído esse processo em cada estado e trazer uma panora-
ma geral e comparativo para o Brasil. 
Ainda, foram utilizadas cores para apresentação da situação atual 
do estado frente a regionalização: 

Ilustração das propostas de regionalização 
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ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

888 R$

22

-

906.876

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do 
Acre (AGEAC) - Estadual

ACRE (AC)

ACAC

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

47,2%

63,2%

11,4%

15,7%



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

AL

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População: 3.365.351

777R$

102

34

POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Bloco Regional C:

Bloco Regional B:

Bloco Regional A:

824.254

1.186.124

1.354.973

Alagoas (AL)

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem acesso
a rede de esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

77,10%

23,70%

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

76,3%

90,6%

22,9%

30,4%



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

 855R$

16

1

877.613

Amapá (AP)

AP

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 
Estado do Amapá (ARSAP) - Estadual

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

33,7%

35,5%

6,9%

7,7%



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

800R$

62

62

4.269.995

POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Único 3.570.553

Amazonas (AM)

AM

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do 
Município de Manaus (AGEMAN) - Municipal

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e 
Contratados do Estado do Amazonas (ARSEPAM-AM) - 
Estadual

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

82,3%

94,7%

13,8%

16,8%



ESTADO:
EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

843R$

417

19,85

14.985.284

Bahia (BA)

BA

COMPANHIA ESTADUAL COM
COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – 
EMBASA

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da 
Bahia (AGERSA-BA) - Estadual 
 
Agência Reguladora de Feira de Santana (ARFES) - Mu-
nicipal 
 
Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públi-
cos de Salvador (ARSAL-BA) - Municipal

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

81,1%

98,4%

41,9%

55,4%



POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Algodão 512.410

Bacia do Paramirim

Bacia do Rio Grande

Bacia do Velho Chico

Chapada Diamantina

Extremo Sul

Irecê

Litoral Norte e Agreste Baiano

Litoral Sul e Baixo Sul

Médio Sudoeste da Bahia

Piemonte do Paraguaçu

Piemonte-Diamantina

Portal do Sertão

Recôncavo

RM Salvador

São Francisco Norte

Semiárido do Nordeste

Sisal-Jacuípe

Terra do Sol

Vitória da Conquista

167.789

457.354

568.854

369.371

846.077

442.316

659.516

1.136.866

264.575

268.645

204.469

317.496

699.236

3.814.675

831.023

526.153

825.448

606.635

691.953



ESTADO:
EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

800R$

62

62

4.269.995

POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Único 3.570.553

CEARÁ (CE)

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

CE

COMPANHIA ESTADUAL COM COMPROVAÇÃO 
ECONÔMICA

Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos 
Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFOR) - 
Municipal 
 
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 
Estado do Ceará (ARCE) - Estadual  
 
Agência Reguladora Intermunicipal De Saneamento 
(ARIS-CE) - Intermunicipal

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

60,1%

75,1%

29,4%

37,9%



ESTADO: EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.295R$

78

78

4.108.508

POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Único 4.108.508

Espirito Santo (ES)

ES

COMPANHIA ESTADUAL COM COMPROVAÇÃO
ECONÔMICA

Companhia Espírito Santense de Saneamento – 
CESAN

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (AGERSA- Ca-
choeiro do Itapemirim) - Municipal 
 
Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) - 
Estadual 
 
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do 
Espírito Santo (CISABES) - Intermunicipal

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

81,2%

91,9%

56,9%

65,2%



ESTADO:
EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.276R$

246

123

7.206.589

Goiás (GO)

GO

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização 
de Serviços Públicos (AGR-GO) - Estadual

Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e 
Esgoto (AMAE/RV) - Municipal

Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Servi-
ços Públicos de Goiânia (ARG) - Municipal

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

90,9%

97,2%

58,5%

64,3%

COMPANHIA ESTADUAL COM
COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

Saneamento de Goiás - SANE



ESTADO:
EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

635R$

217

54,25

7.153.262

Maranhão (MA)

MA

POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Norte Maranhense

Noroeste Maranhense

Centro-Leste Maranhense

3.385.407

688.062

1.509.263

Sul Maranhense 1.445.265

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 
Município de Timon (AGERT-Timon) - Municipal

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços 
Públicos  (MOB) - Estadual

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

56,5%

76,3%

13,8%

19,1%



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.362R$

141

28,2

3.567.234

Mato Grosso (MT)

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

MT

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

87,6%

98%

35,9%

43,2%



INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop (AGER -Sinop) - Intermunicipal 
 
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra das Garças (AGER BARRA) - Municipal 
 
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER-MT) - Estadual 
 
Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (ARSEC) - Municipal 
 
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso (AGER) - Municipal 
 
Agência Regional de Regulação dos Serviços de Saneamento do Complexo Nascentes do Pantanal (AGERR/Pantanal) – Intermuni-
cipal 
 
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Estado de Mato Grosso (ARIS-MT) - Intermunicipal



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.471R$

79

-

2.839.188

Mato Grosso do Sul (MS)

MS

COMPANHIA ESTADUAL COM
COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul – 
SANESUL

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do 
Mato Grosso do Sul (AGEMS) - Estadual  
 
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos 
de Campo Grande (AGEREG) - Municipal

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

85,9%

98,8%

55,7%

64,8%



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.325R$

853

38,77

21.411.923

Minas Gerais (MG)

MG

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

82,7%

93,6%

73,9%

83%



COMPANHIA ESTADUAL COM COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

MG: Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA E COPANOR

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 
(ARSAE) - Estadual 
 
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (ARISB) - Intermunicipal 
 
AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA DE MINAS GE-
RAIS E ADJACÊNCIAS (ARIS ZM) - Intermunicipal 
 
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul De Minas (CISAB Sul-MG) - Intermunicipal 
 
Agência Reguladora de Saneamento Básico do Norte de Minas (ARSAN-MG)  - Intermunicipal 
 
Agência de Regulação de Saneamento Básico do Alto Rio Pardo (ARSARP)  - Intermunicipal



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

847R$

144

-

 8.777.124

Pará (PA)

PA

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

47,5%

59,6%

7,7%

10,7%



INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:

Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON) - Estadual 
 
Agência Reguladora de Serviços Públicos de Barcarena (ARSEP) - Municipal 
 
Agência Reguladora Municipal de Belém (ARBEL) - Municipal 
 
Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgotos de Rurópolis (AMAE) - Municipal



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

876R$

223

55,75

4.059.905

Paraíba (PB)

PB

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência de Regulação do Estado da Paraíba (ARPB) - 
Estadual

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

83%

92,4%

38,2%

49%



POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Espinharas

Borborema

Alto Piranhas

465.478

1.285.133

440.526

Litoral 1.868.768

COMPANHIA ESTADUAL COM COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba – CAGEPA



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.541R$ 

399

133

11.597.484

Paraná (PR)

PR

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR) - Estadual 
 
Central de Águas, Esgotos e Serviços Concedidos do 
Litoral do Paraná - Municipal 
 
Órgão Regulador do Consórcio CISPAR (ORCISPAR) – 
Intermunicipal

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

95,3%

100%

74,4%

84,5%



POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Oeste

Centro-Litoral

Centro-Leste

3.891.910

4.034.313

3.671.261

COMPANHIA ESTADUAL COM COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

829R$

184

92

9.674.793

Pernambuco (PE)

PEPE

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município 
de Petrolina (ARMUP) - Municipal  
 
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 
do Estado de Pernambuco (ARPE) - Estadual

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

81,7%

92,6%

30,8%

35,7%



POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Sertão

RMR-Pajeú

1.023.879

8.638.698

COMPANHIA ESTADUAL COM COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA



ESTADO:
EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

837R$

224

20,36

3.289.290

Piauí (PI)

PI

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 
do Estado do Piauí (AGRESPI) - Estadual 
 
Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de 
Teresina (ARSETE) - Municipal

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

79,5%

93,2%

17,7%

25,6%



POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Carnaubais 175.266

Chapada das Mangabeiras

-

Chapada do Vale do Itaim

Cocais

Entre-Rios

Planície Litorânea

Serra da Capivara

Tabuleiros do Alto Parnaíba

Vale do Sambito

Vale dos Rios Guaribas e Canindé

Vale dos Rios Piauí e Itaueira

203.793

871.126

134.018

391.759

369.455

281.840

149.305

85.326

116.673

350.302

160.427



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.724R$ 

92

23

17.463.349

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do 
Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA) - Estadual 
 
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de 
Janeiro (Rio-Águas) - Municipal 
 
Agência de Saneamento do Município de Resende (SA-
NEAR-Resende) - Municipal

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

Rio de Janeiro (RJ)

POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Sertão

RMR-Pajeú

1.023.879

8.638.698

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

RJ

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

90,5%

92,7%

66,9%

68,3%



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.109R$

167

83,5

3.560.903

Rio Grande do Norte (RN)

RN

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico 
do Município de Natal (ARSBAN) - Municipal 
 
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande 
do Norte (ARSEP-RN) - Estadual

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

85,5%

95,8%

26,1%

33,3%



POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Litoral-Seridó

Central-Oeste

2.572.436

988.467

COMPANHIA ESTADUAL COM COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN



ESTADO:
EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.787R$

497

248,5

11.466.630

Rio Grande do Sul (RS)

RS

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

86,7%

97,8%

33,5%

38,6%

POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

URSB Nordeste

URSB Central

918.992

7.389.007

URSB Noroeste e Litoral Norte 2.170.159

URSB Sul 988.472



COMPANHIA ESTADUAL COM COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

Rio Grande do Sul: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS) - Estadual 
 
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de São Borja (AGESB-São Borja) - Municipal 
 
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS) - Intermunicipal 
 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER-Erechim) - Municipal 
 
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul (AGERST) – Municipal



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.023R$

52

52

1.815.278

Rondônia (RO)

RO

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

47,4%

61,6%

6,7%

7,8%



POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Único 1.266.326

COMPANHIA ESTADUAL COM COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

Companhia de Água e Esgoto de Rondônia – CAERD

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis (AGERB) - Municipal 
 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Ji-paraná (AGERJI) - Municipal 
 
Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (AGERO) - Estadual 
 
Agência Municipal de Regulação de Ariquemes (AMR-Ariquemes) - Municipal 
 
Agência Reguladora de Rolim de Moura (AGERROM) – Municipal



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.046R$

15

15

652.713

Roraima (RR)

POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

Único 652.713

RR

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem acesso
a rede de esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

36,70%

18,10%

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

81,9%

99,7%

63,3%

80,7%



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.109R$

167

83,5

3.560.903

Santa Catarina (SC)

SC

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem acesso
a rede de esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

73,90%

9,60%

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

90,4%

98%

26,1%

30,4%



POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

RM Carbonífera 175.266

RM Chapecó

RM Alto Vale do Itajaí

RM Contestado

RM Extremo Oeste

RM Foz do Rio Itajaí

RM Grande Florianópolis

RM Lages

RM Norte-Nordeste Catarinense

RM Tubarão

RM Vale do Rio Itajaí

630.088

302.920

541.548

340.907

719.842

1.248.470

355.580

1.457.227

397.854

848.362

COMPANHIA ESTADUAL COM COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
“Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí 
(AGIR) - Intermunicipal 
 
Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão (AGR-Tubarão) - Municipal 
 
Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Santa Catarina (ARESC) - Estadual 
 
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS-SC) - Intermunicipal 
 
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental (CISAM-Sul) – Intermunicipal 
 
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – Meio Oeste (CISAM Meio-Oeste) – Intermunicipal”



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

1.836R$ 

645

161,25

41.262.199

São Paulo (SP)

SP

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem acesso
a rede de esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

9,40%

3,50%

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

96,5%

98,8%

90,6%

93,5%



Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora e Fiscalizadora-DAEA (AGR-DAEA) 
- Municipal 
 
Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Bernar-
do do Campo (AR-SBC) - Municipal 
 
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES 
PCJ) - Intermunicipal 
 
Agência Reguladora de Serviços Públicos de Porto Fer-
reira (ARPF-Porto Ferreira) - Municipal 
 
Agência Reguladora do Serviço de Água, Esgoto e Resí-
duos de Guaratinguetá (ARSAEG) - Municipal

Agência Reguladora de Serviços Públicos de Mauá (AR-
SEP-Mauá) - Municipal 

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 
de São Paulo (ARSESP) - Estadual 

Agência de Regulação de Saneamento de Jacareí (SRJ) - 
Municipal 
 
Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto de 
Andradina (ARSAE) – Municipal 
 
Agência Reguladora do Serviço de Água, Esgoto e Sane-
amento do Município de Jaú (SAEMJA) – Municipal 
 
Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto de 
Mirassol (ARSAE) – Municipal

POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

3

2

4.720.153

5.222.911

4 5.127.604

1 31.578.464

COMPANHIA ESTADUAL COM
COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo – SABESP

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitanas

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

929R$

75

5,76

2.338.474

Sergipe (SE)

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

-

SE

COMPANHIA ESTADUAL COM
COMPROVAÇÃO ECONÔMICA

Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de 
Sergipe (AGRESE) - Estadual

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

-

-

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem acesso
a rede de esgoto (SNIS, 2020)

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

75,60%

18,60%

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

81,4%

93,4%

24,4%

32,5%



POPULAÇÃO POR BLOCO COMPOSTO

MSB 10 - Sistema Microrregional do Leste Sergipano

MSB 11 - Sistema Microrregional do Agreste Central Sergipano

MSB 1 - Sistema Integrado de Aracaju

MSB 12 - Sistema Microrregional do Baixo São Francisco Sergipano

MSB 13 - Sistema Microrregional do Alto Sertão Sergipano

MSB 2 - Sistema Integrado do Sertão

MSB 3 - Sistema Integrado de Propriá

MSB 4 - Sistema Integrado do Agreste

MSB 5 - Sistema Integrado de Itabaianinha

MSB 6 - Sistema Integrado do Piauitinga

MSB 8 - Sistema Microrregional do Centro-Sul Sergipano

MSB 7 - Sistema Microrregional do Sul Sergipano

MSB 9 - Sistema Microrregional da Grande Aracaju

113.391

12.689

987.591

75.421

30.894

309.613

38.956

152.267

81.733

210.606

52.861

167.189

105.263



ESTADO:

EIXOS REGIONALIZADOS

Abastecimento de Água

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos

Esgotamento Sanitário

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO

Viabilidade econômica

Contratos Vigentes

Bacias hidrográficas

Proximidade geográfica

Desenvolvimento socieconômico

Regiões Metropolitana

COMITÊS

Munícipio

Comitês de Bacia

Estado

Conselho Participativo

Outro

Sem Informação

VISÃO GERAL

Renda nominal mensal
domiciliar per capita:

Munícipios:

Número de unidades
regionais por estado:

População:

 1.028R$ 

75

-

1.607.363

Tocantins (TO)

TO

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

Agências Reguladoras no Estado:
Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Servi-
ços Públicos de Palmas (ARP) - Municipal 
 
Agência Tocantinense de Regulação Controle e Fiscaliza-
ção de Serviços Públicos (ATR-TO) - Estadual

% da população sem coleta
esgoto (SNIS, 2020):

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

73,10%

21,00%

INFORMAÇÕES SANEAMENTO NO ESTADO

% da população sem acesso
a rede de esgoto (SNIS, 2020)

% da população sem acesso a água 
(SNIS, 2020):

73,10%

21,00%

Atendimento com rede de água
- Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de água
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
 - Pop Total (SNIS, 2020):

Atendimento com rede de esgoto
- Pop Urbana (SNIS, 2020):

79%

94,9%

26,9%

35,1%



Na planilha abaixo segue panorama mais detalhado dos pontos 
considerados fundamentais ao processo de regionalização. Essas 
informações demonstram o resultado de uma pesquisa que ana-
lisou a legislação pertinente a cada estado, modelo escolhido por 
cada um deles para formação dos blocos municipais, a metodologia 
adotada para que essa divisão ocorresse, os atores da estrutura de 
governança interfederativa envolvidos no processo de regionaliza-
ção e os eixos dos serviços de saneamento básico regionalizados em 
cada bloco estadual.

Parte 3 da pesquisa:
Planilha demonstrativa do panorama geral da
regionalização em cada Estado



Índice da Pesquisa

* Leis publicadas/ Projetos de 
leis em Andamento_______________
Identificação da Lei Estadual 
(ordinária ou complementar) 
criadora dos blocos regionais 
ou dos projetos de leis em 
andamento em cada Estado

* Modelo de regionalização _______________
Identificação de quais figuras 
legais foram criadas em cada 
bloco (regiões metropoli-
tanas, microrregiões, aglom-
erados urbanos e/ou uni-
dades regionais de saneamen-
to)

* Atores dos comitês de gover-
nança e o peso do voto de 
cada um _______________
Identificação dos atores dos 
saneamento (Colégios Delib-
erativos, Comitês Participati-
vos, etc.), quem os compõe 
(representantes do Estado, 
dos Municípios e/ou da socie-
dade civil) e qual o peso do 
voto atrivuído a cada um 
deles

* Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo _______________
Identificação se somente existe previsão para regionalizar água e 
esgoto ou se o bloco está regionalizando outro eixo do saneamento 
(tais como, manejo de resíduos sólidos urbanos, limpeza urbana e 
drenagem de águas pluviais)

* Metodologia adotada para a 
criação dos modelos de 
regionalização_______________
Identificação dos critérios 
adotados por cada Estado 
para a criação dos modelos de 
regionalização: sustentabili-
dade econômico-financeira 
dos  Municípios, proximidade 
geográfica, território das 
bacias hidrográficas, compar-
tilhamento de equipamentos, 
existência de consórcios pú-
blicos nos Municípios agrega-
dos, respeito aos contratos 
vigentes e arranjos atuais, etc.



Estado:

Acre (AC)

Alagoas (AL)

Leis Publicadas:

Não foram identificadas 
propostas de regionali-
zação

Lei nº 8.358/2020 
(aprovada) e Decreto Lei º 
74.261/21 

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei n° 8.358/2020 cria 
02 Unidades Regionais 
de Saneamento Básico 
com 89 Municípios do 
Estado (são os blocos 
B e C que não contem-
plam os Municípios que 
pertencem à Região Me-
tropolitana de Maceio). 
A Região Metropolitana 
de Maceió foi instituída 
pela Lei Complementar n° 
18/1988 e pontualmente 
alterada pelas leis n° 38 e 
n° 40 ambas de 2014.

Informações:

Observações:

No Acre o governo chegou a propor a criação de um bloco com todas as cidades do 
estado e começou a negociar um modelo de concessão com o BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social). Mas a prefeitura de Rio Branco, onde 
vive metade da população do estado, decidiu municipalizar o serviço. (dispinível em: 
https://amazonasatual.com.br/estados-atrasam-definicao-de-blocos-para-concessoes-
-de-saneamento/).  A partir do dia 1º de janeiro de 2022, os serviços de abastecimen-
to de água e esgotamento sanitário da capital serão de responsabilidade da Prefeitura 
de Rio Branco. Houve a formalização de um Termo de Convênio entre Departamento 
Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) e o Serviço de Água e Esgoto de Rio 
Branco (Saerb) para que a reversão dos serviços ocorra sem prejuízos aos usuários. 
(disponível em: https://agencia.ac.gov.br/servicos-de-agua-e-esgoto-da-capital-serao-
-de-responsabilidade-da-prefeitura-de-rio-branco-a-partir-de-1o-de-janeiro).    

Observações:

A Região Metropolitana de Maceió compõe o Bloco A da modelagem de regionaliza-
ção estruturada pelo BNDES e , por decisão do Governo do Estado, foi licitado em um 
primeiro momento, abrangendo a Região Metropolitana de Maceió, capital do estado 
de Alagoas, incluindo 13 municípios. Foi vencedora a VBRK AMBIENTAL PARTICI-
PACOES S.A. A concessão do abastecimento de água e do esgotamento sanitário do 
Bloco B abrange as Regiões do Sertão e parte do Agreste, incluindo 34 municípios. Foi 
vencedora a ALLONDA AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S A. A concessão do abasteci-
mento de água e do esgotamento sanitário do Bloco C abrange as Regiões do Leste 
e parte do Agreste, incluindo 27 municípios. Foi vencedor o CONSÓRCIO MUNDAU 
(CYMI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S.A & AVIVA). A CASAL, companhia estatal 
que presta todos os serviços atualmente, permanecerá responsável pela captação, 
tratamento e fornecimento de água potável para o operador privado nos Blocos A e B. 
(disponível em: https://hubdeprojetos.bndes.gov.br/pt/projetos/Alagoas-Saneamento-
-Bloco-A/6cc46317-741b-11ea-8ee4-0242ac11002b)          

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Conforme Plano de Negócios Referencial elaborado para o Projeto de Concessão 
regionalizada do abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Bloco B de 
Alagoas, o principal critério de divisão dos Municípios levou em conta aqueles abas-
tecidos pelo Rio São Francisco com capitação direta ou aqueles atedidos pelo Canal 
do Sertão. O Plano de Negócios Referencial feito em relação ao projeto de concessão 
do Bloco C de Alagoas dispõe que é composto por 27 municípios, sendo que 19 deles 
têm seus serviços de saneamento atualmente operados pela CASAL.
Segundo o Plano Regional de Saneamento Básico, o bloco C é caracterizado pela 
escassez de mananciais, pela não proximidade com um rio de grande volume, como o 
São Francisco, e pelo não atendimento de sua população via Canal do Sertão.

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Consoante art. 3°, §1° da Lei n° 8.358/2020 as estruturas de governança das Uni-
dades Regionais de Saneamento Básico dos blocos B e C poderão ser constituídas 
e regulamentadas por meio dos instrumentos de gestão associada interfederativa, 
assegurando-se a todos os titulares dela integrantes a representação e participação 
em Órgão Colegiado dotado, no mínimo, de funções consultivas e de fiscalização, ao 
qual deverão ser continuamente franqueado acesso a todas as informações referentes 
à prestação dos serviços públicos. O §2° do art. 3° dispõe que a representatividade 
e peso no Órgão Colegiado a que se refere o § 1º deste artigo, serão definidos em 
Decreto Estadual, de modo objetivo e com base no critério populacional, assegurado 
ao Estado até 50% (cinquenta por cento) dos votos. O decreto n° 74261/21 cria a 
estrutura de governança das de cada bloco e institui os seus Conselhos de Desenvol-
vimento, nos termos seguintes: (art. 2°) I – Plenário, dotado de funções deliberativas 
e de acompanhamento; e II – Mesa Diretora, dotada de competência para o exercício 
de funções executivas, inclusive de representação com vistas a dar cumprimento às 
deliberações do Plenário. O art. 3º do referido decreto dispõe que o Conselho de De-
senvolvimento de cada Unidade Regional de Saneamento Básico será composta por: 
I – representante do Poder Executivo Estadual, cujo voto terá peso 50 (cinquenta); II 
– Prefeitos dos Municípios titulares do serviço de saneamento básico que aderiram à 
Unidade Regional de Saneamento Básico respectiva, cujos votos terão peso conjunto 
de 40 (quarenta); e III – (3) três representantes da sociedade civil, todos com direito 
a voto, que terão peso conjunto de 10 (dez). § 1º O peso do voto de cada Prefeito 
integrante da Unidade Regional de Saneamento Básico será estabelecido em Portaria 
da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG, observando 



o critério de proporcionalidade ao tamanho da população de cada Município. § 2º 
Os pesos dos votos dos Municípios integrantes da Unidade Regional de Saneamento 
Básico deverão ser atualizados periodicamente, conforme dados demográficos produ-
zidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme art. 1º da Lei n° 8.358/20 a regionalização dos Blocos B e C em Alagoas 
promove a prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento 
sanitário nos respectivos municípios. A regionzalização no bloco A da Região Metro-
politana de Maceió também contempla apenas os serviços de água e esgotamento 
sanitário (conforme concorrência pública n° 09/2020)    

Amapá (AP) Modelagem anterior ao 
Decreto nº 10.588/2020 
elaborada pelo BNDES

Modelos de Regionali-
zação:

A Regionalização do 
Estado compreende os 
16 Municípios existentes 
em 01 bloco 

Observações:

Foi modulada uma Concessão plena de serviços de água e esgoto para áreas urbanas 
nos 16 municípios do estado do Amapá. Em leilão ocorrido em agosto de 2021 na B3 
(Bolsa de Valores) saiu como vencedor o consórcio Marco Zero, formado pelas empre-
sas Sam e Equatorial, comprando a CAESA (Companhia de Água e Esgoto do Amapá) 
por 930 milhões. A Sam,ficará com 20% da sociedade, ao passo que a Equatorial ficará 
com 80%. Ainda, o consórcio vencedor investirá cerca de R$ 3 bilhões de reais e uni-
versalizará os serviços de água e esgoto em todo o Estado (terão o direito de explorar 
por 35 anos), sendo 70% destinados à melhora do esgotamento e 30%, do forneci-
mento de água. Esta foi a primeira concessão plena de saneamento básico realizada 
no país, ou seja, que abarcam todos os municípios do Estado em um único bloco, e 
teve como um dos principais parceiros no projeto o Banco Nacional do Desenvolvi-
mento (BNDES).
(disponível em: https://www.diariodoamapa.com.br/cadernos/politica/consorcio-mar-
co-zero-compra-caesa-por-r-930-milhoes/)

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

O Estado não divide seus municípios em vários blocos. Os 16 Municípios integram um 
único bloco. O Amapá não adotou nenhum modelo de regionaização previsto no novo 
Marco Legal, mas fez a regionalização da prestação dos serviços públicos de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário por meio de uma concessão, que envolve 
as áreas urbanas de todos os municípios do estado. O leilão para a concessão dos 
servços ocorreu em setembro de 2021 mas os estudos e modelagens do BNDES que 
formataram o processo se inciaram anteriormente à aprovação da Lei 14.026/2020 
e por isso o estado do Amapá, para fins de alocação de recursos da união, é consi-
derado como regionalizado, com base no decreto n° 10.588/2020. (disponível em: 
https://marcolegal.aguaesaneamento.org.br/estado/AP/).  Há plano de negócios com 
projeções sobre a população nos municípios do Estado do Amapá no período de 2021 
a 2055, determinando as variáveis relacionadas às vazões, bem como da quantificação 
de outros elementos: Evolução da Expansão das Extensões das Redes de Água e de
Esgoto, Evolução da Quantidade de Domicílios, Evolução da Quantidade de Ligações 
de Água e Esgoto, ao longo de todo período do projeto.

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Previsão contratual para a regionalização dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário e de gestão comercial dos usuários nas áreas urbanas dos 16 
Municípios do Amapá pelo prazo de 35 anos.

Amazonas
(AM)

Lei Complementar nº 
214/2021 (aprovada) 

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei complementar n° 
214/2021 cria 01 micror-
região de Saneamento 
Básico do Amazonas 
integrada pelos 61 Muni-
cípios exisntes ( a Capital 
Manaus foi excluída da 
regionalização)

Observações:

Manaus foi excluída da regionalização e possui uma concessão de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário com a empresa Águas de Manaus. A Prefeitura pretende 
encerramento do contrato de concessão com a Águas de Manaus alegando que a 
companhia tem dificuldade de cumprir metas do saneamento básico na capital amazo-
nense. (disponível em: https://amazonasatual.com.br/prefeitura-pede-estudo-para-en-
cerrar-contrato-com-aguas-de-manaus-valido-ate-2045). Caso ocorra o encerramento 
da concessão Manaus ficará sem acesso a recursos da União, porque não foi incluída 
na regionalização.

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

A Lei Complementar n° 214/21 criou apenas 1 microrregião. Não se identificou estu-
dos técnicos que justificassem essa criação. De acordo com
mensagem do governador Wilson Lima ao Legislativo, a motivação da regionalização 
foi dar acesso aos municípios de recursos da União e
maior segurança jurídica à prestação dos serviços, considerando a titularidade interfe-



derativa da microrregião, o que autoriza a prestação
direta dos serviços públicos de saneamento básico pela Companhia de Saneamento do 
Amazonas (Cosama) em razão de integrar a administração indireta de um dos entes da 
entidade microrregional. (Saneamento 2021-IAS - disponível em: file:///C:/Users/cbaru/
Downloads/Saneamento-2021-IAS.pdf)

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

A Lei Complementar n° 214/2021 prevê em seu art. 6° que integram a governança da 
entidade microrregional: I – o Colegiado Microrregional, composto por um represen-
tante de cada Município que a integra e por um representante do Estado do Amazonas; 
II – o Comitê Técnico, composto por 06 (seis) representantes do Estado do Amazonas e 
9 (nove) representantes dos municípios estabelecidos pelas regiões hidrográficas; III – o 
Conselho Participativo, composto por: a) 01 (um) membro, escolhido pelo Chefe do Po-
der Executivo; b) 05 (cinco) membros, escolhidos pela Assembleia Legislativa; c) 05 (cinco) 
membros, representantes da sociedade civil; d) Secretário-Geral, escolhido pelo Chefe do 
Poder Executivo Estadual. composto por 06 (seis) representantes do Estado do Amazo-
nas e 9 (nove) representantes dos municípios estabelecidos pelas regiões hidrográficas; 
Conforme art. 7°, §§ 1º e 2°, cada Município terá direito a, pelo menos, 01 (um) voto do 
Colegiado Microrregional e a representatividade e peso nesse órgão serão definidos em 
Decreto Estadual, com base no critério populacional, assegurados ao Estado até 50% 
(cinquenta por cento) dos votos. 
O Colegiado microrregional é a instância máxima da autarquia intergovernamental que 
deliberará somente com a presença de representantes de entes da Federação que, 
somados, detenham a maioria absoluta do número total de votos, sendo que: o Estado do 
Amazonas terá número de votos equivalente a 50% (cinquenta por cento) do número to-
tal de votos; cada Município terá, entre os 50% (cinquenta por cento) de votos restantes, 
número de votos proporcional à sua população, nos termos do Regimento Interno (art. 
8°) 

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

 De acordo com o art. 1º, §1° da Lei Complementar n° 214/2021 considera-se sanea-
mento básico, para os fins desta legislação, o conjunto de serviços públicos, infraestru-
tura e instalações operacionais referentes aos componentes de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo 
de águas pluviais. O §2° do art. 1° da referida Lei permite que a instância executiva 
delibere sobre a prestação de todos os eixos do saneamento, de forma compartilhada, 
observando-se a Política Nacional e Estadual, bem como a universalização e viabilidade 
técnica e econômica desses serviços públicos. De outro lado, o art. 3° dispõe que são 
funções públicas de interesse comum da microrregião o planejamento, a regulação, a 
fiscalização e a prestação, direta ou indireta, dos serviços públicos de abastecimento de 
água potável e esgotamento sanitário.          

Bahia (BA) Lei Comlementar nº 
48/2019 (aprovada) 
alterada pela Lei Comple-
mentar n° 51/2022

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei Complementar n° 
48/2019 cria 19 micror-
regiões de Saneamento 
Básico (sendo que cada 
microrregião tem nature-
za jurídica de autarquia 
intergovernamental de 
regime especial art. 2°, 
parágrafo único) e 02 
Regiões metropolitanas 
(RM de Salvador e RM de 
Feira de Santana) 

Observações:

Através do Decreto Estadual nº 19.337, de 14/11/2019, foram aprovados os regimen-
tos internos provisórios das entidades microrregionais das referidas Microrregiões.

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

A criação dos blocos na Bahia foi realizada anteriormente ao novo Marco regulatório e 
decorre de vários estudos que dividem o Estado conforme os territórios de identi-
dade. Nos termos do estudo técnico elaborado pelo Instituto Água e Saneamento o 
Estado da Bahia utilizou como premissas para a criação das 19 microrregiões divisões 
e planejamentos territoriais já existentes, como os Territórios de Identidade (que 
remetem ao ano de 2007, tendo sido criados em razão da necessidade de priorizar 
temas considerando-se a realidade local), os Sistemas Integrados de Abastecimento de 
Água - SIAA (que utilizam adutoras e redes de distribuição para o transporte da água 
de um município para outro) e os Comitês de Bacia Hidrográfica. O Estudo destacou 
que o compartilhamento de ativos de infraestrutura, os chamados SIAAs, juntamente 
com os critérios econômicos, foi um fator importante adotado na divisão em micror-
regiões, além dos aspectos econômicos, populacionais e similaridades com outras 
regionalizações no estado, como os Territórios de Identidade.

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

O art. 5° da referida Lei Complementar prevê que integram a estrutura de governança 
de cada Entidade Microrregional: I - o Colegiado Microrregional, composto por um 
representante de cada Município que a integra e por um representante do Estado da 
Bahia; II - o Comitê Técnico, composto por 03 (três) representantes do Estado da Bahia 
e por 01 (um) representante de cada um dos Municípios integrantes da Microrregião; 
III - o Conselho Participativo, composto por: a) 01 (um) membro escolhido por cada 
Câmara Municipal dos Municípios integrantes da Microrregião; b) 05 (cinco) membros 
escolhidos pela Assembleia Legislativa;



Ceará (CE) Lei Complementar nº 
247/2021(aprovada)

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei Complementar n° 
247/2021 cria 03 micror-
regiões de Água e Esgoto 
com natureza jurídica de 
autarquia intergoverna-
mental de regime especial 
(Microrregião do Oeste, 
do Centro-Norte e do 
Centro-Sul)  

Observações:

O BNDES está modulando um projeto de concessão administrativa (PPP) dos serviços 
de coleta e tratamento  de esgoto de 23 municípios situados nas regiões metropo-
litanas de Fortaleza e do Cariri, no estado do Ceará. A consulta pública encerrou-se 
em 15 de janeiro de 2022. O lançamento do edital está previsto para o início do 
ano de 2022 e a realização do leilão pela CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do 
Estado do Ceará) para o 1º semestre de 2022. A concessão comum dos serviços de 
esgotamento sanitário em Crato, ocorreu em 11 de fevereiro de 2022. O projeto de 
concessão foi realizado pelo Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão 
e PPP (FEP CAIXA), em parceria com a Secretaria Especial do Programa de Parcerias 
de Investimentos (SPPI) e do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR). 
(disponível em: https://brasil61.com/n/leilao-de-saneamento-em-goias-une-tratamen-
to-de-lixo-a-agua-e-esgoto-pela-primeira-vez-pind223110). 

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Conforme estudo de atualização do novo Marco Regulatório do Saneamento feito 
pelo Governo do Estado (Março de 2021 - https://drive.google.com/drive/folder-
s/1iiC_w6JLPc9rco5EORDtTf1UgnsuIgP3) no processo de criação das microrregiões 
de água e esgoto levou-se em consideração a delimitação das bacias hidrográficas, a 
divisão da infraestrutura operacional dos serviços de saneamento básico, bem como 
as articularidades sociais, econômicas e políticas dos territórios envolvidos, todos 
estes aspectos analisados de forma integrada em ambiente SIG

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Conforme o art. 5º da LC, integram a estrutura de governança de cada autarquia 
microrregional: I - o Colegiado Microrregional, composto por 1 (um) representante 
de cada Município e por 1 (um) representante do Estado do Ceará; II - o Comitê 
Técnico, composto por 3 (três) representantes do Estado do Ceará, sendo1 (um) deles 
o Secretário Executivo de Saneamento da Secretaria de Estado das Cidades, e por 
8 (oito) representantes dos Municípios integrantes da Microrregião; III - o Conselho 
articipativo, composto por: a) 5 (cinco) representantes da sociedade civil escolhidos 
pela Assembleia Legislativa; e b) 6 (seis) representantes da sociedade civil escolhidos 
pelo Colegiado Microrregional; e IV - o Secretário-Geral.  O art. 6° dispõe que Art. 
6º O Colegiado Microrregional é instância máxima da entidade intergovernamental 
e deliberará somente com a presença de representantes de entes da Federação que, 
somados, detenham a maioria absoluta do número total de votos, sendo que: I - o 
Estado do Ceará terá número de votos equivalente a 40% (quarenta por cento) do 
número total de votos; e II - cada Município terá, entre os 60% (sessenta por cento) de 
votos restantes, número de votos proporcional à sua população. Cada Município terá 
direito a pelo menos 1 (um) voto no Colegiado Microrregional (§1°) 

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme art. 3° da LC, as funções de interesse comum das Microrregiões de Água e 
Esgoto compreendem o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação, direta 
ou contratada, dos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento 
sanitário e de manejo de águas pluviais urbanas.

c) 05 (cinco) membros, representantes da sociedade civil; IV - o Secretário-Geral.Con-
forme art. 8° da Lei Complementar, em sua nova redação, o Colegiado Microrregional é 
instância máxima da autarquia intergovernamental e deliberará somente com a presença 
de representantes de entes da Federação que, somados, detenham a maioria absoluta do 
número total de votos, sendo que: I - o número de votos do Estado da Bahia será 40 (qua-
renta); II - o número de votos dos municípios será no total de 60 (sessenta), distribuídos 
entre os munícipios na proporção de sua respectiva população, nos termos do Regimento 
Interno.Dispõe o § 1º do referido art. 8º que cada Município terá direito a, pelo menos, 
01 (um) voto no Colegiado Microrregional.

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme o art. 3° da LC, com sua nova redação,  são funções públicas de interesse co-
mum das Microrregiões de Saneamento Básico a organização, a gestão, o planejamento, 
a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água 
potável e esgotamento sanitário, a serem exercidas na forma da lei.



Distrito
Federal
(DF)

Não se aplica a regiona-
lização

Observações:

Distrito Federal tem a maior taxa de saneamento básico no país (disponível em:   
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/11/30/df-tem-maior-indice-de-
-saneamento-basico-do-pais-mas-especialista-indica-desafios.ghtml).

Espírito
Santo
(ES)

Lei Complementar nº 
968/2021 (aprovada)

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei Complementar n° 
968/2021 cria 01 micror-
região de Águas e Esgoto 
integrada pelo Estado do 
Espírito Santo e os 78 
(setenta e oito) Muni-
cípios ora existentes. A 
Microrregião de Águas e 
Esgoto possui natureza 
jurídica de autarquia 
intergovernamental de 
regime especial

Observações:

O BNDES estuturou um projeto no Estado que contempla a parceria público-privada 
(PPP), na modalidade de concessão administrativa, para a ampliação, manutenção 
e operação do sistema de esgotamento sanitário e para a prestação de serviços de 
apoio à gestão comercial da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), no 
município de Cariacica. Abrange, ainda, o tratamento de esgoto proveniente de bairros 
do município de Viana. O leilão foi realizado em 20 de outubro de 2020 e foi vencedor 
o Consórcio AEGEA com prazo de 30 anos para a execução dos serviços  Disponível 
em: https://hubdeprojetos.bndes.gov.br/pt/projetos/Espirito-Santo-Saneamento-Ca-
riacica/11b0a91f-1488-11eb-9b0d-0242ac11002b) 

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

O Estudo Técnico apresentado pelo Governo do Estado indica que existem vários Mu-
nicípios com compartilhamento de infraestrutura dos sistemas de água e esgoto com 
interdependência de serviços entre eles. Verifica-se também que alguns municípios de 
forma isolada não terão capacidade econômica para
viabilizar os investimentos necessários à universalização dos serviços de saneamento 
básico. A Nota Técnica apresenta proposta de 02 modelos de regionalização e um 
estudo de viabilidade ecônimica para os dois modelos propostos. Porém, conclui que o 
modelo de criação de 01 mircorregião é mais benéfica e está amparada na viabilidade 
técnica e econômica aos Municípios menos favorecidos

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Art. 6º Integram a estrutura de governança da autarquia intergovernamental: I - o 
Colegiado Regional, composto pelo prefeito de cada Município que a integra, ou, 
na sua ausência e impedimento, a autoridade municipal por ele indicado, e por 1 
(um) representante do Governo do Estado do Espírito Santo; II - o Comitê Técnico, 
composto por 3 (três) representantes do Estado do Espírito Santo, sendo um deles da 
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SE-
DURB, por 8 (oito) representantes dos Municípios integrantes da Microrregião e por 1 
(um) representante docente de Universidade Federal ou Estadual com sede no Estado 
do Espírito Santo; III - o Conselho Participativo composto por: a) 3 (três) representan-
tes da sociedade civil escolhidos pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo - Ales; 
b) 6 (seis) representantes da sociedade civil escolhidos pelo Colegiado Regional; c) 1 
(um) representante de um dos sindicatos que represente os trabalhadores de uma das 
atividades vinculadas às funções públicas de interesse comum previstas no art. 3º; 
e d) 1 (um) representante dos usuários indicado pela Federação das Associações de 
Moradores e Movimentos Populares do Estado do Espírito Santo - FAMOPES; IV - o 
Secretário Geral. O art. 12  ainda dispõe que o Colegiado Regional é instância máxima 
da autarquia intergovernamental e deliberará somente com a presença de represen-
tantes de entes da Federação que, somados, detenham a maioria absoluta do número 
total de votos, sendo que: I - o Estado do Espírito Santo terá número de votos equi-
valente a 40% (quarenta por cento) do número total de votos; e II - cada Município 
terá, entre os 60% (sessenta por cento) de votos restantes, número de votos propor-
cional a sua população. Conforme previsão do § 1º cada Município terá direito a pelo 
menos 1 (um) voto no Colegiado Regional. A LC n° 968/2021 ainda cria duas Câmaras 
Temáticas Temporárias, uma da Prestação Regionalizada e outra de Prestação Direta 
ou Delegada. A composição dos representantes das Câmaras Temáticas criadas será 
paritária entre os representantes indicados pelo Estado e os representantes indicados 
pelos Municípios, cuja forma de composição será definida no Regimento Interno da 
Microrregião, nos termos do art. 8º

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme art. 3° da LC são funções públicas de interesse comum da Microrregião de 
Águas e Esgoto o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação, direta ou 
contratada, dos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário 
e de manejo de águas pluviais urbanas



Goiás (GO) Com Consultas pú-
blicas finalizadas em 
10/07/2021 - PLC n° 
6306/2021 em discussão 
(Em trâmite na Assem-
bleia Legislativa)

Modelos de Regionali-
zação:

O Projeto de Lei Com-
plementar n° 6306/2021 
institui 02 microrregiões 
de Saneamento Básico do 
Centro-Oeste e Centro-
-Leste do Estado de Goi-
ás e cada Microrregião 
de Saneamento Básico 
possui natureza jurídica 
de autarquia intergo-
vernamental de regime 
especial

Observações:

Municípios do interior goiano dão inicío aos leiões de saneamento. O Município de 
São Simão realizou em 11 de fevereiro de 2022 o primeiro leilão de saneamento 
que une os serviços de água, esgoto e tratamento de resíduos sólidos. É um projeto 
estuturado com apoio da Caixa Econômica Federal . O certame, aliás, foi vencido pelo 
Consórcio São Simão Saneamento, da empresa Orbis, do grupo Vital Engenharia Am-
biental, uma das maiores empresas de gestão de resíduos sólidos da América Latina. 
(disponível em: https://brasil61.com/n/leilao-de-saneamento-em-goias-une-tratamen-
to-de-lixo-a-agua-e-esgoto-pela-primeira-vez-pind223110). O município de Goianésia 
fará a escolha da pessoa jurídica de direito privado para a concessão da prestação 
dos serviços de água e esgotamento sanitário, mas a licitação se encontra suspensa 
judicialmente por irregularidades (disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/ul-
timas-noticias/saneago-aciona-justica-para-anular-licitacao-da-prefeitura-de-goiane-
sia-297595/) . Já no município de Goianira o edital de licitação de Concorrência 
Pública foi impugnado recentemente por uma empresa do Rio de Janeiro. (disponível 
em: https://diariodegoias.com.br/licitacao-saneamento-goianira-impugnada/)  

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Segundo a nota técnica que estuda o Projeto de Lei Complementar em discussão, 
dada a heterogeneidade do território nacional e, especialmente, do Estado de Goiás, 
não existe um critério único para realizar o agrupamento de municípios. Para os 
serviços de saneamento básico, geralmente se usa as dimensões de escala, de escopo 
e de processo. A criação de 02 microrregiões torna as discussões e decisões dentro da 
estrutura de governança mais complexas, devido ao maior número de municípios/titu-
lares. Entende-se que essa estrutura torna o subsídio cruzado mais eficaz, por distri-
buir melhor os municípios mais superavitários, criando regiões economicamente mais 
equilibradas, isto é, com pequenas diferenças tarifárias. Conclui-se que como existem 
economias de densidade (ou aglomeração) na provisão de saneamento, a provisão por 
MSB (microrregião de Saneamento Básico) permite a provisão a todos os municípios a 
custo total inferior à provisão municipal.

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

O art.5º do Projeto de LC dispõe que integram a estrutura de governança de cada au-
tarquia microrregional: I- o Colegiado Microrregional, instância colegiada deliberativa 
composta por um representante de cada município que a integra, por um representan-
te do Estado de Goiás e por um representante da sociedade civil integrante do Con-
selho Participativo; II-o Comitê Técnico, instância com funções técnico-consultivas 
composta por 3 (três) representantes do Estado de Goiás e por 8 (oito) representantes 
dos municípios ou de consórcios públicos intermunicipais integrantes da microrregião; 
III- o Conselho Participativo, composto por:  a) 5 (cinco) representantes da sociedade 
civil escolhidos pela Assembleia Legislativa; e b) 6 (seis) representantes da sociedade 
civil escolhidos pelo Colegiado Microrregional; IV-o Secretário-Geral; e V- o sistema 
integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. Nos termos do art. 9° 
o Colegiado Microrregional é a instância maxlma da entidade intergovernamental e 
deliberará somente com a presença de representantes de entes da Federação e da so-
ciedade civil que, somados, detenham a maioria absoluta do número total de votos, e: 
I- o Estado do Goiás terá número de votos equivalente a 40% (quarenta por cento) do 
número total de votos; II-cada município terá, dentre 55%(cinquenta e cinco por cen-
to) dos votos, o número de votos proporcional à sua população; e III- a sociedade civil 
terá o número de votos equivalente a 5% (cinco por cento) do número total de votos. 
§1ºCada município terá direito a pelo menos um voto no Colegiado Microrregional.

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme o art.3º do Projeto de LC são funções públicas de interesse comum das 
Microrregiões de Saneamento Básico: o planejamento, a regulação, a fiscalização e a 
prestação, direta ou contratada, dos serviços públicos de abastecimento de água, es-
gotamento sanitário, limpeza urbana e resíduos sólidos. O Projeto de Lei em discussão 
contempla o abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e 
resíduos sólidos, prevendo a possibilidade de regionalização de outros eixos além de 
água e esgoto.



Maranhão
(MA)

Mato
Grosso
(MT) 

 Lei Complementar n° 
239/2021 - (aprovada) 

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei complementar 
n° 239/2021 criou 
04 microrregiões do 
Saneamento Básico do 
Norte, Sul, Centro-leste 
e Noroeste maranhanse 
como autarquias intergo-
vernamental de regime 
espeical

PLC n° 614/2021 em 
discussão (Em trâmite na 
Assembleia Legislativa)  

Observações:

A Lei Complementar do Maranhão é explícita ao autorizar o estado a criar subsidiárias 
da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) para atuarem nas 
microrregiões.(disponível em: https://www.aguaesaneamento.org.br/confira-as-atuali-
zacoes-no-mapa-da-regionalizacao-do-saneamento-nos-estados/)    

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Conforme estudos técnicos feitos pelo IMESC - Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográficos, a regionalização dos Municípios no Estado passou 
por critérios específicos e detalhados,
levando em consideração fluxos regionais, as regiões metropolitanas ou aglomerados 
urbanos, as bacias hidrográficas e informações socioeconômicas. Compreendeu-se 
um diversificado número de dados para estabelecer a divisão das microrregiões: os 
fluxos regionais, as regiões metropolitanas, as bacias hidrográficas e as informações 
socioeconômicas.

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Conforme art. 6° da LC, integram a estrutura de governança de cada entidade 
microrregional: I - Colegiado Microrregional composto por: a) 01 (um) representante 
do Estado do Maranhão; b) 01 (um) representante de cada Município que a integra. 
II - Comitê Técnico composto por: a) 03 (três) representantes indicados pelo Estado do 
Maranhão; b) representantes indicados pelo conjunto dos Municípios membros, em 
número equivalente a 15% (quinze por cento) do número de municípios integrantes 
da microrregião. III - Conselho Participativo composto por 11 (onze) representantes 
da sociedade civil escolhidos pela Conferência Regional de Saneamento Básico. IV - O 
Secretário-Geral. Dispõe o art. 7° que o Colegiado Microrregional é instância máxima 
da autarquia intergovernamental e deliberará somente com a presença de represen-
tantes de entes federados integrantes que, somados, detenham a maioria absoluta 
do número total de votos, sendo que: I - o Estado do Maranhão terá número de votos 
equivalente a 40% (quarenta por cento) do número total de votos; e 
II - cada Município terá, entre os 60% (sessenta por cento) de votos restantes, número 
de votos proporcional à sua população, nos termos do regimento interno. Consoante 
seu § 1º cada Município terá direito a, no mínimo, 01 (um) voto no Colegiado Micror-
regional.

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme art. 4° da LC, são funções públicas de interesse comum das microrregiões 
de saneamento básico o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação, direta 
ou indireta, dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitá-
rio, na forma do Anexo I do Caderno de Estudos Técnicos que acompanha a legislação.

Modelos de Regionalização:

O Projeto de LC n° 614/2021 apresenta proposta de criação de 15 Unidades Regio-
nais de Água e Esgoto - URAES. Existe uma proposta substitutiva integral ao Projeto 
de LC n° 614 que pretende reduzir o número de URAES para 05 unidades. As URAEs 
não abrangem os municípios que já possuem contratos com a iniciativa privada. 
(disponível em: https://www.aguaesaneamento.org.br/confira-as-atualizacoes-no-ma-
pa-da-regionalizacao-do-saneamento-nos-estados)    

Observações:

Em Mato Grosso, foi apresentada uma proposta substitutiva Integral ao Projeto de Lei 
n° 614/2021, que alterou bastante o mapa das regiões. (disponível em: https://www.
aguaesaneamento.org.br/confira-as-atualizacoes-no-mapa-da-regionalizacao-do-sane-
amento-nos-estados/)  

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

O Governo do Estado de Mato Grosso criou o Prosan (Programa de Saneamento do 
Estado de Mato Grosso) a partir do novo marco regulatório. Esse Programa prevê a 
criação das unidades regionais a partir dos consórcios intermunicipais já existentes, 
abrangendo os 103 municípios que ainda não fizeram concessão do serviço de sane-
amento e que fazem exploração direta. O objetivo é a formação de blocos regionais 
para que se tornem mais atrativos aos investimentos do setor privado, uma vez que 
a junção de municípios sob um mesmo processo de licitação vai permitir que cidades 
que teriam dificuldades de obter bons contratos consigam um serviço melhor do que 
se abrissem um processo licitatório próprio. (disponível em: http://www.sinfra.mt.gov.
br/-/17400088-governo-de-mt-apresenta-programa-de-saneamento-basico-aos-
-municipios). Também foi identificada Nota Técnica do Governo do Estado que faz 



uma proposição para criação de 06 unidades regionais de água e esgoto propondo a 
adoção desse modelo com embasamento em estudos de viabilidade econômico-finan-
ceira para cada uma delas.

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

O projeto de LC expressa que a governança das URAEs compreenderá a estrutura 
básica de: i - instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo 
dos entes federativos integrantes da respectiva URAE; ii - instância colegiada deli-
berativa com representação da sociedade civil; iii - organização pública com funções 
técnico-consultivas e; iv - sistema integrado de alocação de recursos e de prestação 
de contas, devendo a organização e o funcionamento das estruturas de governança 
serem discutidas no âmbito de cada URAE. O PL não dispõe sobre o peso do voto de 
cada um dos atores, trazendo apenas a estrutura básica de governança. 

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme art. 2° do PLC n° 614/21 ficam criadas URAES para a prestação dos servi-
ços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Assim, pelo 
PLC 614, os componentes inseridos na prestação integrada são abastecimento de 
água potável e esgotamento sanitário.

Mato
Grosso do 
Sul (MS)

Minas
Gerais 
(MG)

Modelagem anterior ao 
Decreto nº 10.588/2020  

Com Consultas públi-
cas  em 19/05/2021 
- PL 2.884/2021 em 
discussão (Em trâmite na 
Assembleia Legislativa) 

Observações:

Apesar de não existir legislação estadual que institua microrregiões no Estado de 
Mato Grosso do Sul, a região já avança no processo de universalização do esgotamen-
to sanitário, através da Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão 
administrativa com prazo de 30 anos, com o grupo Aegea Saneamento e Participações 
S.A. A empresa assumiu os serviços de esgotamento sanitário dos 68 municípios onde 
a Sanesul (Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul) atua; contudo, a empresa 
Sanesul não atende à todos os municípios sul-matogrossenses - dos 79, a empresa 
não opera em 11. (disponível em: https://www.sanesul.ms.gov.br/noticias/sanesul-e-
-aegea-assinam-contrato-da-parceria-publico-privada-para-universalizacao-do-esgo-
tamento-sanitario-de-ms-5998). Conforme informa o Instituto Água e Saneamento   
os demais municípios e serviços que compõem o saneamento básico, principalmente
abastecimento de água, ficaram sem proposta de regionalização.  
(file:///C:/Users/cbaru/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/grupo%20pesqui-
sa%20saneamento/Saneamento-2021-IAS.pdf).

Modelos de Regionalização:

O projeto de Lei n° 2.884/2021 22 Unidades Regionais de Água e Esgoto com com-
petência para organização, planejamento e execução dos serviços de abastecimento 
de água potável, coleta e tratamento de esgotos sanitários. São criadas 34 Unidades 
Regionais de Gestão de Resíduos com objetivo de organização, do planejamento e 
da gestão de resíduos sólidos urbanos com vistas à disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos e à universalização, de acordo com Lei n° 12.305/2010 que ins-
tituti a Política Nacional de Resíduos Sólidos. As URGRs e as URAEs são modalidades 
de URSBs (Unidades Regionais de Saneamento Básico) com estrutura de governança 
próprias e independentes entre si.

Observações:

Destaca-se a premissa de considerar para a regionalização das Unidades De Água e 
Esgoto o recorte das Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos - UP-
GRHs, uma vez que  “a captação de água depende da disponibilidade e qualidade de 
água na bacia, bem como o lançamento de esgotos não tratados afeta diretamente a 
qualidade da água disponível”.  (fala do Governo do Estado na audiência pública reali-
zada em 27 de maio de 2021).  No dia 14 de Abril foi realizado, na B3, em São Paulo, o 
primeiro leilão do País exclusivo para serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. 
O certame vale para oito municípios de Minas Gerais que integram o Consórcio 
Convale. O projeto para a concessão é inédito e foi formatado nos moldes do Marco 
Legal do Saneamento com apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 
(disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/primeiro-leilao-de-servicos-de-
-residuos-solidos-urbanos-no-brasil-sera-realizado-nesta-quinta-feira-13) 
 
Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Conforme Nota Técnica desevolvida pela o pela Secretaria de Estado de Meio Ambien-
te e desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais para a criação das URGRs foram 
considerados os seguintes critérios: manter os consórcios de gestão e manejo de 
resíduos urbanos existentes dentro da mesma unidade regional; preservar a composi-
ção das regiões metropolitanas; manter uma população mínima de 300 mil habitantes 
entre todas as cidades agrupadas para viabilizar o ganho de escala; e abranger todo o 



Estado de Minas Gerais. Para a criação das Unidades Regionais de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário, os critérios e premissas utilizados foram: os limites das 
Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – UPGRHs; agrupamentos 
populacionais de 300 mil habitantes; a localização das infraestruturas compartilha-
das entre municípios para prestação dos serviços de água e esgoto; os prestadores 
de serviço de água e esgoto por município; os indicadores financeiros da prestação 
dos serviços e localização de municípios com acordos específicos para prestação dos 
serviços de água e esgoto; a não divisão de Regiões Metropolitanas; e o agrupamento 
de municípios com acordos específicos para investimento em saneamento na mesma 
unidade regional. Também foram realizados estudos de viabilidade econômico-finan-
ceiras das unidades de água e esgoto e de resíduos sólidos

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Conforme art. 9° do PL, a governança interfederativa das URSBs terá a seguinte es-
trutura básica: I – instância colegiada deliberativa; II – Instância executiva, composta 
pelos chefes do Poder Executivo dos municípios integrantes das URSBs; III – Entidade 
responsável pela fiscalização e pela regulação. Parágrafo único – A instância executi-
va das URSBs será exercida por meio de gestão associada dos municípios, mediante 
consórcio ou convênio de cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição da 
República. Dispõe o art.11 que a instância colegiada compõe-se de representantes 
indicados: I – Por cada município integrante da unidade regional, nos termos de sua 
legislação; II – Pelo secretário de Estado a que competir a matéria objeto desta lei; 
III – Por cada Comitê de Bacia Hidrográfica na qual a unidade regional estiver inserida, 
nos termos de seu regimento.
Parágrafo único – A decisão da instância colegiada se dará por maioria absoluta de 
votos, observados os seguintes percentuais, nos termos de regulamento:
I – o Estado representará 15% (quinze por cento) dos votos; II – os Comitês de Bacias 
Hidrográficas representarão 10% (dez por cento) dos votos;
III – os municípios representarão 75% (setenta e cinco por cento) dos votos.

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Nos termos dos estudos técnicos, no projeto de Lei nº 2.884/2021 são propostas 
duas divisões distintas de unidades regionais de saneamento básico: 34 Unidades 
Regionais de Gestão de Resíduos - URGRs e 22 Unidades Regionais de Abastecimen-
to de Água e Esgotamento Sanitário - URAEs. Neste momento, o componente do 
saneamento básico drenagem urbana não é tratado. A proposta engloba todos os 853 
municípios do estado. O componente de drenagem urbana não é tratado diretamente, 
mas o PL possibilita a prestação compartilhada dos serviços públicos de manejo de 
águas pluviais urbanas com vistas à otimização do planejamento, da gestão e da pres-
tação dos serviços, desde que em conformidade com o disposto no Plano Regional de 
Saneamento Básico elaborado para o conjunto de municípios atendidos.(art. 5°, §2°)

Pará (PA) Não foram identificadas 
propostas de regionali-
zação

Observações:

A Resolução n° 03/2021estabelece as condições gerais para a prestação e utilização 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário que serão fiscaliza-
dos pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará 
(Arcon-Pa).  Essa resolução está em consonância com o novo marco regulatório e com 
isso as prestadoras de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
reguladas pela Arcon terão que cumprir com os requisitos mínimos nela estabelecidos. 
(disponível em: https://agenciapara.com.br/noticia/32750/ ). A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) realizou em 14 de fevereiro de 
2022 segunda audiência pública para discutir propostas de regionalização do território 
brasileiro e a definição de agrupamentos de municípios para a prestação regionali-
zada dos serviços de saneamento básico em quatro eixos: água, esgoto, drenagem e 
resíduos. Após esta audiência pública, a minuta do projeto de lei será enviada à Pro-
curadoria-Geral do Estado (PGE). Entre os dias 19 de janeiro e 09 de fevereiro houve 
consulta pública pelo site da Sedop, para apresentação de propostas e considerações 
a serem debatidas na audiência pública. Foram apresentados os dois cenários de 
blocos regionalizados: primeiro cenário - água e esgoto, e segundo cenário - drenagem 
e resíduos. (disponível em: https://agenciapara.com.br/noticia/34903/ )

Paraíba (PB) Lei Complementar nº 
168/2021 (aprovada) 

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei Complementar ° 
168/21 cria 04 microrre-
giões de Água e Esgoto 
(do Alto Piranhas, do 

Observações:

Há em andamento projeto de concessão ou PPP para a prestação dos serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como serviços 
de gestão operacional, em 93 municípios do Estado da Paraíba, atendendo cerca de 
2,2 milhões de pessoas, o que corresponde a 55% da população do Estado. O projeto 
se econtra em fase de estudos pelo BNDES (disponível em: https://hubdeprojetos.
bndes.gov.br/pt/projetos/Paraiba-Saneamento/8937eda7-d453-11eb-83bb-0242a-
c11002b)



Paraná (PR) Lei Complemnetar nº 
237/2021 (aprovada) 

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei Complementar n° 
237/21 instituti 03 Mi-
crorregiões dos serviços 
públicos de abasteci-
mento de água e de 
esgotamento sanitário (do 
Oeste, do Centro-Leste e 
do Centro-litoral).  Cada 
Microrregião possui natu-
reza jurídica de autarquia 
intergovernamental de 
regime especial

Observações:

A Lei complementar n° 237/21 garante a possibilidade do Município permanecer com 
uma prestação individual dos serviços (SAMAE), cabendo ao Colegiado Microrregional 
essa autorização (art. 9°, inciso VII). Existem critérios para a prestação isolada dos 
serviços que estão previstos no art. 9°, §5° da LC

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Conforme Informativo Técnico a criação das Microrregiões no Estado do Paraná 
atendeu aos seguintes critérios: (I)Respeito à autonomia municipal; (II) Atendimento 
ao interesse comum e, (III) Escala adequada e subsídio cruzado para assegurar a uni-
versalização também nos Municípios com menor IDH. Não foi considerado o critério 
de proximidade das bacias hidrográficas (que para a Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas “os recursos hídricos não integram os serviços públicos de 
saneamento básico. Isso significa que a gestão de recursos hídricos deve ser indepen-
dente da gestão do saneamento básico”). (Relatório Final da Consulta Pública, 2021, 
pág. 39).                                                       

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Conforme art. 4° da LC integram a estrutura de governança de cada autarquia mi-
crorregional: I - o Colegiado Microrregional, composto por um representante de cada 
Município que a integra ou com ela conveniado e por um representante do Estado do 
Paraná; II - o Comitê Técnico, composto por três representantes do Estado do Paraná 
e por oito representantes dos Municípios; 
III - o Conselho Participativo, composto por: a) cinco representantes da sociedade civil 
escolhidos pela Assembleia Legislativa; e
b) seis representantes da sociedade civil escolhidos pelo Colegiado Microrregional; 
V- o Secretário-Geral. O art. 5° dispóe que o Colegiado Microrregional é instância 
máxima da entidade intergovernamental e deliberará com a presença de representan-
tes de entes da Federação que, somados, detenham pelo menos a maioria absoluta 
do número total de votos, sendo que: I - o Estado do Paraná terá número de votos 
equivalente a 40% (quarenta por cento) do número total de votos; e II - Os Municípios 
terão número de votos equivalente a 60% (sessenta por cento) do número total de 
votos. Nos termos do § 1º cada município terá número de votos proporcional à sua 

Espinharas, da Borbo-
rema e do Litoral). Cada 
Microrregião possui natu-
reza jurídica de autarquia 
intergovernamental de 
regime especial

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Os estudos realizados pela FUNDACE - Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento 
da Administração, Contabilidade e Economia partiram de um amplo levantamento de 
informações econômicas e sociais de todos municípios e de diferentes experiências de
regionalização já existentes para realizar as simulações. Para a proposta de regio-
nalização foram levadas em consideração diversos aspectos: municípios limítrofes, 
sistemas integrados, bacias hidrográficas, presença de adutoras, obras de integração, 
regionalização da saúde, entre diversos outros fatores. Exitem estudos de viabili-
dade econômica das 04 Unidades criadas. Pelos Estudos de Viabilidade Econômica 
buscou-se identificar qual a regionalização possibilitaria o significativo aumento dos 
investimentos necessários à universalização com o menor impacto tarifário possível. 
Esse conjunto de análises contemplando indicadores econômicos, sociais, geográficos, 
cenário de partida, viabilidade econômica resultou na proposta de criação das 4 MSB
no Estado da Paraíba

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Conforme art. 5° integram a estrutura de governança de cada autarquia I -o Colegia-
do Microrregional, composto por um representante de cada Município que a integra 
ou com ela conveniada e por um representante do Estado da Paraíba; II -o Comitê 
Técnico, composto por oito representantes dos Municípios e por três representan-
tes do Estado da Paraíba; III -o Conselho Participativo, composto por: a) 5 (cinco) 
representantes da sociedade civil escolhidos pela Assembleia Legislativa; e, b) 6 (seis) 
representantes da sociedade civil escolhidos pelo Colegiado Microrregional; IV -o Se-
cretário-Geral. O Art. 6° dispõe que o Colegiado Microrregional é instância maxuna da 
entidade intergovernamental e deliberará com a presença de representantes de entes 
da Federação que, somados, detenham pelo menos a maioria absoluta do número 
total de votos, sendo que: l -o Estado da Paraíba terá número de votos equivalente a 
40% (quarenta por cento) do número total de votos; e, II -cada Município terá, entre 
os 60% (sessenta por cento) de votos restantes, número de votos proporcional à sua 
população. § 1° Cada Município terá direito a pelo menos um voto no Colegiado 
Microrregional. 

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme art. 3º da LC, são funções públicas de interesse comum das Microrregiões 
de Água e Esgoto o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação, direta ou 
contratada, dos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário 
e de manejo de águas pluviais urbanas. 



população. E de acordo com o § 2º cada município terá direito a pelo menos um voto 
no Colegiado Microrregional

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme art. 2° da LC são funções públicas de interesse comum das Microrregiões 
instituídas por esta Lei Complementar o planejamento, a regulação, a fiscalização e a 
prestação, direta ou contratada, dos serviços públicos de abastecimento de água, de 
esgotamento sanitário e de manejo de águas pluviais urbanas

Pernambuco
(PE)

Piauí (PI)

Lei Complementar nº 
455/2021 (aprovada)

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei Complementar n° 
455/21 cria 02 microrre-
giões de Água e Esgoto 
do Sertão e do RMR 
Pajeú. Cada Microrregião 
possui natureza jurídica 
de autarquia intergo-
vernamental de regime 
especial. O Decreto Nº 
51.247 de 24 de agosto 
de 2021 institui o Regi-
mento Interno Provisório 
da Microrregião de Água 
e Esgoto RMR-Pajeú e o 
Decreto Nº 51.248 de 24 
de agosto de 2021 insti-
tui o Regimento Interno 
Provisório da Microrre-
gião de Água e Esgoto do 
Sertão

Lei Complementar nº 
257/2021 (aprovada) 

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei Complementar n° 
257/21 dividiu os 224 
Municípios do Estado 
do Piauí em 11 micror-
regiões de Saneamento 
Básico. As Microrregiões 
têm natureza autárquica 
de composição colegiada.

Observações:

Destaca-se que a Lei Complementar n° 455/21 revoga e substitui a Lei n°434/2020 
aprovada em 25/09/2020 que propunha a divisão do Estado em 11 microrregiões. A 
justificativa de redução do número de microrregiões foi a necessidade de dar maior 
sustentabilidade econômico-financeira às regiões. (disponível em: https://marcolegal.
aguaesaneamento.org.br/estado/PE/) 

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

O Estudo Técnico realizado pela FUNDACE - Fundação para Pesquisa e Desenvolvi-
mento da Administração, Contabilidade e Economia a respeito da anterior Lei Comple-
mentar n° 434/20 propõe a revisão do modelo de divisão territorial das microrregiões 
inicialmente estruturado no número de 11, de forma a permitir uma maior escala e 
viabilizar, em termos econômico-financeiros e técnicos, a prestação dos serviços. Esse 
estudo propõe a regionalização em uma formatação de 2 (duas) microrregiões, levando 
em consideração a divisão dos recursos hídricos e a delimitação das bacias hidrográfi-
cas, a divisão da  infraestrutura operacional dos serviços de saneamento básico, bem 
como as particularidades sociais, econômicas e políticas dos territórios envolvidos. A 
nova divisão proposta abarca, em cada microrregião, uma das regiões metropolitanas 
e foi considerada uma situação mais equilibrada do ponto de vista populacional, dos 
municípios com maior população, técnico-operacional e de índices de atendimento. A 
proposta foi aceita e a LC n° 434/20 foi substitiuída pela LC n° 455/21 com a criação 
de 02 microrregiões. 

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

O art. 5º dispõe que integram a estrutura de governança de cada autarquia micror-
regional: I - o Colegiado Microrregional, composto por um representante de cada 
Município que a integra ou com ele conveniado e por um representante do Estado 
de Pernambuco; II - o Comitê Técnico, composto oito representante de Municípios, 
escolhidos pelo colegiado microrregional, e por três representantes do Estado de 
Pernambuco; III - o Conselho Participativo, composto por: a) 5 (cinco) representantes 
da sociedade civil escolhidos pela Assembleia Legislativa; e b) 6 (seis) representantes 
da sociedade civil escolhidos pelo Colegiado Microrregional; e IV - o Secretário-Geral. 
O art. 6º estabelece que o Colegiado Microrregional é instância máxima da entidade 
intergovernamental e deliberará com pelo menos a presença de representantes de 
entes da Federação que, somados, detenham a maioria absoluta do número total de 
votos, sendo que: I - o Estado de Pernambuco possui número de votos equivalente a 
40% (quarenta por cento) do número total de votos; e II - cada Município possui, entre 
os 60% (sessenta por cento) de votos restantes, número de votos proporcional à sua 
população. Pelo § 1º cada Município terá direito a pelo menos um voto no Colegiado 
Microrregional.

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme o art. 3º da LC são funções públicas de interesse comum de cada Microrre-
gião de Água e Esgoto o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação, direta 
ou contratada, dos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento 
sanitário e de manejo de águas pluviais urbanas. 

Observações:

A Lei Complementar n° 257/21 alterou a Lei Complementar n° 246/19 (que institui 
o Plano Estadual de Saneamentto Básico do Estado) para se adequar ao novo marco 
legal e instituir as Microrregiões de Saneamento Básico. O Governo do Estado do 
Piauí encaminhou para a Assembleia Legislativa, um projeto de lei que transforma em 
uma só as 11 microrregiões do Piauí criadas em 2021 para facilitar o cumprimento do 
novo Marco Regulatório do Saneamento Básico.  Wladimir Antônio Ribeiro, consultor 
jurídico da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração e Conta-
bilidade e Economia (Fundace), que participou da audiência pública, explicou que é 
inviável financeiramente o Piauí cumprir o marco regulatório com 11 microrregiões, 
pelas diferenças entre cada uma. (disponível em: https://www.pi.gov.br/noticias/
governo-vai-unificar-todas-as-11-microrregioes-em-apenas-uma-para-viabilizar-a-uni-
versalizacao-do-saneamento-basico/ )



Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

A Lei Complementar n° 257/21 optou pela criação de 11 Microrregiões de Sanea-
mento Básico para serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nota 
Técnica e Estudos realizados pela FUNDACE - Fundação para Pesquisa e Desenvolvi-
mento para a Administração, Contabilidade e Economia apresentaram uma proposta 
de criação de Microrregião Única em substituição à criação das 11 microrregiões. 
Os critérios levados em conta para a proposição dessa alteração são: demográficos e 
econômicos. O Estudo traz indicadores que reforçam a dificuldade de que as metas 
de atendimento aos serviços sejam alcançadas com modicidade tarifária e viabilidade 
econômico-financeira da prestação em todas as onze MSB instituídas, dada a grande 
discrepância entre elas. Assim, o planejamento na MRAE única pode ser a alternativa 
para garantir homogeneidade na provisão.   

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Conforme nova redação do art. 63, §1º realizada pela LC 257, a estrutura de go-
vernança de cada Micro SB instituída será integrada pelo Estado do Piauí e pelos 
Municípios que compõem a respectiva microrregião, na forma desta Lei Complemen-
tar. E a redação do art. 65 dispõe que a estrutura de Governaça de cada Microrregião 
é composta pelo: I- Colegiado Microrregional, formado por um representante de 
cada Município que a integra e por um representante do Estado do Piauí; II- Comitê 
Técnico, composto por 03 representantes do Estado do Piauí e por 01 representante 
de cada um dos Municípios; III- Conselho Participativo, com a mesma composição 
que o Conselho de Desenvolvimento Territorial Sustentável previsto no art. 6° da Lei 
Complementar Estadual n° 87/2007, cuja abrangência territorial seja coincidente; IV- 
Secretário-Geral. Conforme art. 68, o Colegiado Microrregional é a instância máxima 
da autarquia intergovernamental e deliberará somente com a presença de represen-
tantes de netes da Federação que, somados, detenham a maioria absoluta do número 
total de votos de modo que: I- o número de votos do Estado do Piauí será de 50 e 
II- e o número de votos de cada Município será  no total de 50, na proporção de sua 
respectiva população. O §1° do art. 68 dispõe que cada Município terá direito a, pelo 
menos 01 Voto no Colegiado Microrregional.

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

De acordo com as alterações trazdidas pela LC n° 257/21, o art. 64, com sua nova 
redação, estabelece que cada Microrregião de Saneamento Básico tem por finalidade 
exercer as funções públicas de interesse comum concernetes ao planejamento, a regu-
lação, a fiscalização e prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário.  Porém, a nova redação do art.35, §1° estabelece que o plano 
regional de saneamento básico deverá incluir a prestação concomitante dos serviços 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, podendo contemplar, ainda, 
outros componentes do saneamento, com vistas à otimização do planejamento e da 
prestação dos serviços.

Rio de
Janeiro (RJ)

Modelagem anterior ao 
Decreto nº 10.588/2020 
- Modelagem elaborada 
pelo BNDES

Modelos de Regionalização:

O projeto pelo BNDES contempla a concessão dos serviços de Distribuição de Água, 
Coleta e Tratamento de Esgoto e Gestão Comercial dos usuários de 35 municípios no 
estado do Rio de Janeiro e divide o Estado do Rio de Janeiro em 04 blocos. A CEDAE, 
companhia estatal que presta todos os serviços atualmente, permanecerá responsável 
pela captação, tratamento e fornecimento de água potável para o operador privado 
em 13 municípios da RM, mantendo-se na operação dos grandes sistemas: Guandu, 
Imunana-Laranjal, Lajes e Acari. (Disponível em: https://hubdeprojetos.bndes.gov.br/
pt/projetos/Rio-de-Janeiro-Saneamento-blocos-1-2-e-4/95ee1cd5-7e8d-11ea-8ee-
4-0242ac11002b)   

Observações:

Os consórcios Aegea e Iguá, representados respectivamente pela corretora Ativa e 
pelo BTG Pactual, foram os vencedores do leilão organizado pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para três dos quatro blocos (1,2 e 4) de 
concessão regionalizada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sani-
tário. Para o bloco 3 saiu vencedora a Saneamento Ambiental Águas do Brasil SA para 
concessão comum em distribuição de água e em esgotamento sanitário em 21 municí-
pios do Estado do Rio de Janeiro. (Disponível em: https://hubdeprojetos.bndes.gov.br/
pt/projetos/Rio-de-Janeiro-Saneamento-bloco-3/107a6f2a-2624-11ec-9fe9-0242a-
c11002b)  A CEDAE continuará a produzir e tratar água e vender para os concessioná-
rios nos seguintes municípios: Rio de Janeiro; Nova Iguaçu; Duque de Caxias; São João 
de Meriti; Belford Roxo; Nilópolis; Mesquita; Itaguaí; Queimados; Seropédica; Japeri; 
Paracambi e Maricá, nesta até a implantação do novo sistema produtor de água.   

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

 Em documento intitulado “explicação do projeto ao cidadão” (disponível em: http://
www.rj.gov.br/consultapublica/Documentos.aspx), a divisão do Estado do Rio em 04 



blocos busca alcançar os 64 Municípios dos 92 municípios do Estado do Rio atual-
mente atendidos pela CEDAE. Os critérios para a divisão foram: fatores geográficos, 
hidrográficos, financeiros e por economicidade operacional dos sistemas de abasteci-
mento de água e de esgotamento sanitário. Observa-se pelo documento que a diretriz 
de divisão do município do Rio de Janeiro em 4 Regiões seguiu basicamente a diretriz 
de divisão das áreas de Planejamento da cidade, cada uma com sua (s) bacia (s) hidro-
gráfica (s) específica(s).  A divisão em blocos atende também a requisitos de mercado, 
com vistas a viabilizar a concessão,  uma vez que caso a licitação fosse de um bloco 
único o projeto seria considerado demasiadamente grande para muitos investidores.    

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

As concessões moduladas pelo BNDES e que estão em curso contemplam a prestação 
de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.  

Rio Grande do 
Norte (RN)

Rio Grande do 
Sul (RS)

Lei Complementar nº 
682/2021 (aprovada) 

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei Complementar n° 
682/21 cria 02 Microrre-
giões de Águas e Esgotos: 
a do Central-Oeste e a 
do Litorial-Seridó. Cada 
Microrregião de Águas e 
Esgotos possui natureza 
jurídica de autarquia 
intergovernamental de 
regime especial 

Lei nº 15.795/2022 - 
(aprovada)  

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei 15.795/22 cria 02 
Unidades Regionais de 
Saneamento Básico - 
URSB1 e URSB2 

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

De acordo com o texto que acompanha o Projeto da Lei Complementar , a proposição 
contemplou em cada Microrregião um dos dois maiores Municípios do Rio Grande do 
Norte, Natal e Mossoró, para assegurar a escala econômico-financeira sufcieinte na 
prestação dos serviços. A proposição legislativa esclarece que também considerou ou-
tros aspectos, dentre os quais a delimitação de redes de abastecimento por adutoras, 
a divisão da estrutura operacional dos seviços de saneamento básico, bem como as 
particularidades sociais, econômicas e políticas dos territórios envolvidos. (Disponível 
em: file:///C:/Users/cbaru/Downloads/Processo-1854-2021.pdf)

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

O art. 5° da LC 682/21 dispõe que integram a estrutura de governança de cada 
autarquia microrregional: I - o Colegiado Microrregional, composto: a) pelo Prefeito 
de cada Município que a integra; e b) pelo Governador do Estado do Rio Grande do 
Norte, que o presidirá; II - o Comitê Técnico, composto: a) por 3 (três) representantes 
do Estado do Rio Grande do Norte, sendo um deles o Coordenador de Meio Ambiente 
e saneamento, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
(SEMARH); b) por 8 (oito) representantes dos Municípios integrantes da Microrre-
gião;e c) por 1 (um) representante docente de instituição de ensino superior com sede 
em município integrante da Microrregião; III - o Conselho Participativo, composto: 
a) por 3 (três) representantes da sociedade civil, escolhidos pela Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio Grande do Norte (ALRN); b) por 4 (quatro) representantes da 
sociedade civil, escolhidos pelo Colegiado Microrregional; e c) por 4 (quatro) repre-
sentantes da sociedade civil, escolhidos pela Conferência Regional de Saneamento 
Básico; IV - o Secretário-Geral. O art. 8° estabelece que o Colegiado Microrregional 
é instância máxima da entidade intergovernamental e somente será instaurado com 
a presença de representantes de entes da Federação que, somados, detenham a 
maioria absoluta do número total de votos, sendo que: I - o Estado do Rio Grande do 
Norte terá número de votos equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do número 
total de votos; e II - os Municípios terão os 65% (sessenta e cinco por cento) de votos 
restantes. Conforme § 1º do art. 8° cada Município terá direito a pelo menos um voto 
no Colegiado Microrregional.  

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

De acordo com o art. 3° da LC, são funções públicas de interesse comum das Micror-
regiões de Águas e Esgotos o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação, 
direta ou contratada, dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário.

Observações:

No Rio Grande do Sul a proposta de regionalização foi reformulada com a retirada 
dos dois Projetos de Lei (PL 210/2021 e PL 234/2021) que, juntos, criavam quatro 
unidades regionais de saneamento básico. Um novo PL (n° 422) foi encaminhado em 
novembro e aprovado no mês seguinte. A Lei n° 15.795/2022 cria duas unidades re-
gionais de saneamento básico, uma que contempla municípios com contratos de pres-
tação de serviços com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e outra 
dos demais municípios do estado (disponível em: https://www.aguaesaneamento.org.
br/confira-as-atualizacoes-no-mapa-da-regionalizacao-do-saneamento-nos-estados/ ). 
Destaca-se que também existe um projeto modelado pelo BNDES em fase de estudo 
para a concessão de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de 
Porto Alegre. Até então os serviços são prestados pelo Departamento Municipal de 
Água e Esgotos (DMAE) - autarquia municipal. (disponível em: https://hubdeprojetos.
bndes.gov.br/pt/projetos/Porto-Alegre-Sanitation-00001/378f5ea5-17a4-11eb-9b-
0d-0242ac11002b)  



Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Existem algumas premissas levantadas pelo Governo do Estado (Fonte: file:///C:/
Users/cbaru/Downloads/29120816-apres-regionalizacao-oficinas.pdf) para que a 
formação das URSB parta de critérios técnicos que considerem: os comitês das bacias 
hidrográficas, a viabilidade econômico-financeira dos blocos e os arranjos jurídicos 
já existentes. Estudo de alterantivas para a regionalização no Estado realizado pelo 
Consórcio Público Pró-Sinos também sugere considerar as bacias hidrográficas, as in-
formações contidas nos atuais PMSB, do SNIS e do IBGE, agrupamento de Municípios 
já atendidos pela CORSAN e viabilidade econômico-financeira dos blocos. A proposta 
também sugere que se crie um fundo de compensação estadual para transferência de 
recursos das regiões superavitárias para as deficitárias  Até o momento não se identifi-
cou Nota Técnica ou estudo oficial a respeito.

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Conforme art. 7° da Lei a estrutura de governança de cada uma das Unidades Regio-
nais de Serviços de Saneamento Básico - URSB será constituída e regulamentada por 
meio dos instrumentos de gestão associada interfederativa, assegurando a todos os 
titulares integrantes a representação e a participação em órgão colegiado dotado, no 
mínimo, de funções deliberativas e de fiscalização, ao qual deverá ser disponibiliza-
do acesso integral e permanente a todas as informações referentes à prestação dos 
serviços públicos. Dispõe o § 1° que a governança interfederativa de que trata o caput 
deste artigo adotará formato simplificado para a gestão dos serviços titularizados por 
seus integrantes, respeitando o disposto na Lei Federal në 13.089, de 12 de janeiro de 
2015. O § 2° estabelece que a representatividade e o peso de cada componente nas 
deliberações do órgão colegiado a que se refere o “caput” deste artigo será asse-
gurada: I - 60% (sessenta por cento) dos votos aos Municípios pertencentes a cada 
unidade, respeitada, neste percentual, a proporcionalidade de cada qual com base no 
critério populacional; e II - 40% (quarenta por cento) dos votos ao Estado. Finalmente, 
o § 5º diz que as Unidades Regionais de Saneamento Básico deterão instância cole-
giada consultiva, com a participação da sociedade civil, que se dará com a necessária 
presença de representante dos respectivos Subcomitês de Bacia que atuam no territó-
rio da respectiva Unidade, podendo contar com a presença de outros representantes 
da sociedade civil, conforme as definições estabelecidas pela estrutura de governança 
do “caput” deste artigo. 

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme art. 3°da Lei compete a cada unidade regional de que trata esta Lei: I - 
organizar, planejar, regular, fiscalizar e prestar, direta ou indiretamente, os serviços de 
abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário.

Rondônia (RO) Lei nº 4.955/2021 (apro-
vada) 

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei n° 4.955/21 dividiu 
os 52 Municípios do 
Estado em 01 Unidade 
Regional de Saneamento 
Básico

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Não foram identificados Estudos e notas técnicas a respeito 

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

O art. 3° dispõe que a Unidade Regional de Saneamento Básico poderá adotar 
formato simplificado de governança dos serviços titularizados por seus integrantes; 
inclusive mediante a centralização, no estado de Rondônia, do exercício de funções 
públicas e da responsabilidade pela gestão dos contratos de concessão celebrados. 
Nos termos do § 1º a estrutura de governança da Unidade Regional poderá ser consti-
tuída e regulamentada por meio dos instrumentos de gestão associada interfederativa, 
assegurando a todos os titulares integrantes, a representação e participação em órgão 
colegiado dotado, no mínimo, de funções consultivas e de fiscalização, o qual deverá 
ser continuamente franqueado o acesso a todas as informações referentes à prestação 
dos serviços públicos. O § 2º estabelece que a representatividade e peso no órgão 
colegiado a que se refere o § 1º, serão definidos em Decreto Estadual, com base no 
critério populacional, assegurado ao Estado até 50% (cinquenta por cento) dos votos.

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme art. 1° da Lei, fica instituída a Unidade Regional de Saneamento Básico no 
Estado de Rondônia, visando a promoção de viabilidade técnica e econômico-financei-
ra para prestação dos serviços públicos de fornecimento de água tratada, esgotamen-
to sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos, assim como a drenagem de águas 
pluviais, nos 52 (cinquenta e dois) municípios do Estado, com meta estabelecida para 
2033. 



Roraima (RR)

Santa
Catarina (SC)

Lei Complementar n° 
300/2021 (aprovada) 

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei Complementar n° 
300/21 dividiu os 15 
Municípios do Estado em 
01 Microrregião de Água 
e Esgoto. A Microrregião 
de Água e Esgoto possui 
natureza jurídica de au-
tarquia intergovernamen-
tal de regime especial

Decreto nº 1.372/2021 
(editado com base nas 
leis complementares n° 
495/2010 e 636/2014) 
e o PLC n° 0001.8/2022 
(em curso)

Observações:

A Caer, que é a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima corre o risco de perder 
seus contratos com municípios onde operam, porque não comprovou sua capacidade 
econômico-financeira para atingimento das metas do novo Marco regulatório (disponí-
vel em: https://www.aguaesaneamento.org.br/comprovacao-de-capacidade-economi-
co-financeira-quem-fez-quem-nao-fez/ )

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Não foram identificados Estudos e notas técnicas a respeito 

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Art. 5º Integram a estrutura de governança da autarquia microrregional: I - o Colegia-
do Microrregional, composto por um representante de cada Município e por um repre-
sentante do Estado de Roraima; II - o Comitê Técnico, composto por um representante 
de cada Município e por três representantes do Estado de Roraima; III - o Conselho 
Participativo, composto por: 
a) 5 (cinco) representantes da sociedade civil escolhidos pela Assembleia Legislativa; e 
b) 6 (seis) representantes da sociedade civil escolhidos pelo Colegiado Microrregional; 
IV - o Secretário-GeralGovernança. Nos termos do art. 6º o Colegiado Microrregional 
é instância máxima da entidade intergovernamental e deliberará com a presença de 
representantes de entes da Federação que, somados, detenham pelo menos a maioria 
absoluta do número total de votos, sendo que: I - o Estado de Roraima terá número 
de votos equivalente a 40% (quarenta por cento) do número total de votos; e II - cada 
Município terá, entre os 60% (sessenta por cento) de votos restantes, número de votos 
proporcional à sua população. Dispõe o § 1º que cada Município terá direito a pelo 
menos um voto no Colegiado Microrregional. O § 2º estabelece que é defeso que Mu-
nicípio detenha votos em número superior à metade do total de votos que o conjunto 
de Municípios detenha no Colegiado Microrregional.

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme o art. 3º da LC, são funções públicas de interesse comum da Microrregião 
o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação, direta ou contratada, dos 
serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de manejo de 
águas pluviais urbanas.

Modelos de Regionalização:

O Estado de Santa Catarina aproveitou uma divisão territorial instituída em 2010, LC 
495/2010, que divide todos os 295 municípios do estado em 11 regiões metropoli-
tanas, como sendo a estrutura para uma futura prestação regionalizada de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário. A decisão foi publicada por meio do Decreto 
1.372, de 14 de julho de 2021. (Disponível em: https://marcolegal.aguaesaneamento.
org.br/estado/SC/). As regiões metropolitanas possuem natureza jurídica de autarquia 
intergovernamental de regime especial. 

Observações:

O Decreto n° 1.372/2021 determina em seu art. 2° que a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável instaurará, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da publicação deste Decreto, o devido processo legislativo para a 
criação de entidades autárquicas intergovernamentais responsáveis pela organiza-
ção, pelo planejamento e pela execução das funções públicas de interesse comum, 
incluídos os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nas regiões 
metropolitanas que ainda não instituíram estruturas de governança interfederativa. 
Em atenção a essa disposição existe em curso um PLC n° 0001.8/2022 que institui 
as estruturas de governança das regiões metropolitanas do Estado e que altera a 
estrutura de governança da RegiãoMetropolitana da Grande Florianópolis (RMF). A 
referida proposta dispõe sobre a estrutura de governança das regiões metropolitanas 
instituídas no Estado, com vistas à definição da forma de prestaçãoregionalizada dos 
serviços públicos de saneamento básico. Foi identificada também uma concorrência n° 
0002/2019 em andamento para a contratação de consultoria técnica para a elabora-
ção do Plano Estadual de Saneamento Básico de Santa Catarina (PESB-SC).     

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Na minuta do Anteprojeto da Lei Complementar n° 0001.8/2022 o Secretário do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado destaca que a proposição está 
apoiada em duas premissas, a saber: “a primeira, é que não se alterou a regionalizaçâo 
já adotada no Estado, consistente em onze regiões metropolitanas. Não se trata de 
uma nova regionalizaçáo, mas da reforma da regionalizaçâo existente”, ao passo que “a 
segunda premissa se origina de uma reflexão das experiências que os demais Estados 



tiveram sobre o tema, utilizando tais realidades “como referência para atender os 
específicos interesses do Estado de Santa Catarina. 

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Conforme art. 4°, integram a estrutura de governança de cada região: I - o Colegiado 
Metropolitano, composto por 1 (um) representante de cada Município que a integra, 
por 1 (um) representante da sua área de expansão metropolitana e por 1 (um) repre-
sentante do Estado;ll - o Comitê Técnico, composto por 3 (três) representantes doEs-
tado, nomeados ou designados pelo Governador do Estado, e por 8 (oito)representan-
tes dos Municípios, eleitos pelo colegiado Metropolitano;lll - o Conselho Participativo, 
composto por: a) 5 (cinco) representantes da sociedade civil, escolhidos pelaAssem-
bleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC); e b) 6 (seis) representantes da 
sociedade civil, escolhidos peloColegiado Metropolitano; e lV - o Secretário-Geral. 
O art. 7° dispõe que o Colegiado Metropolitano é a instância máxima da região Metro-
politana. O § 1° estabelece que o Colegiado Metropolitano deliberará somente com a 
presença de representantes de entes da Federação que, somados, detenham a maioria 
absoluta do total de votos, sendo que:I - o Estado terá número de votos equivalente 
a 40% (quarentapor cento) do número total de votos; ell - cada Município terá, dentre 
os 60% (sessenta por cento) de votos restantes, número de votos proporcional à sua 
população. O §2° dispõe que cada Município terá direito a pelo menos 1 (um) voto no 
Colegiado Metropolitano.

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme art. 1º do Decreto 1.372/2021 a prestação regionalizada dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Santa Catarina será 
estruturada pelas 11 (onze) regiões metropolitanas instituídas pela Lei Complementar 
nº 495, de 26 de janeiro de 2010, e pela Lei Complementar nº 636, de 9 de setembro 
de 2014, sob o regime de governança interfederativa. Assim, existe previsão para 
regionalização dos serviços de água e de esgotamento sanitário. 

São Paulo (SP) Lei Complementar n° 
17.383/2021 (aprovada) 

Modelos de Regionali-
zação:

A Lei n° 17.383/2021 cria 
04 Unidades Regionais 
de Água e Esgoto para os 
645 Municípios que inte-
gram o Estado: Unidade 
1 Sudeste, Unidade 2 
Centro, Unidade 3 Leste 
e Unidade 4 Norte

Observações:

Diferentemente da maior parte dos estados, a proposta
do governo de São Paulo não teve qualquer processo prévio de consulta pública. Ape-
nas na Assembleia Legislativa o projeto de lei foi debatido em três audiências públicas, 
e foi questionado por municípios, comitês de bacia, sociedade civil e Ministério Públi-
co. A justificativa técnica da divisão em São Paulo é a viabilidade econômico-financeira 
do arranjo (com base em indicadores do SNIS
2019). O que se observa, porém, é que o critério de maior peso foi o da vigência de 
contratos com a Sabesp, no qual se enquadram 370 municípios e resultou em: frag-
mentação de oito das nove regiões metropolitanas e aglomerações urbanas existentes 
no Estado; divisão de parte de municípios de 18 unidades de gestão de recursos 
hídricos (UGRHI) e a totalidade dos municípios de três
UGRHI; e o agrupamento deixou alguns municípios “”ilhados””, ou seja, cercados por 
municípios da Urae Sudeste, mas que fazem parte de outras Uraes.(disponível em: 
Saneamento 2021- IAS file:///C:/Users/cbaru/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Tra-
balho/grupo%20pesquisa%20saneamento/Saneamento-2021-IAS.pdf).

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Conforme análise realizada sobre a legislação estadual paulista pelo IAS - Instituto 
Água e Saneamento, na exposição de motivos do texto que acompanha o PL, é feita 
referência a uma nota técnica
elaborada pela Coordenadoria de Saneamento, da Subsecretaria de Infraestrutura 
(SIMA), com as justificativas e estudos que subsidiaram a instituição das Unidades 
Regionais de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário. 
Todavia, tais documentos não foram encaminhados em conjunto com o PL e não se 
tornaram públicos, o que dificulta o entendimento técnico e jurídico da proposta 
expressa na forma de projeto de lei. Durante as audiências públicas, o Governo Esta-
dual, representado pelo Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, disponibilizou 
apresentação em formato powerpoint com informações sobre critérios e indicadores 
que resultaram na definição das quatro URAEs. Nesse material são elencados como 
critérios: proximidade geográfica, respeito às bacias hidrográficas, sustentabilidade 
econômico-financeira e respeito aos contratos vigentes e aos arranjos atuais de 
regionalização existentes. Esta apresentação é a única referência técnica divulgada 
oficialmente. O critério de maior peso da legislação foi agrupar todos os municípios 
com contratos vigentes com a Sabesp em uma única URAE.



Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Conforme o art. 5º  da Lei a governança interfederativa das URAEs seguirá o disposto 
na Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), e compre-
enderá em sua estrutura básica: I - instância executiva composta pelos representantes 
do Poder Executivo dos entes federativos integrantes da respectiva - URAE;
II - instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil;
III - organização pública com funções técnico-consultivas;
IV - sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas.
Parágrafo único - A organização e o funcionamento das estruturas de governança in-
terfederativa serão decididos no âmbito das URAEs. Não foram apresentados critérios 
relacionados ao peso do voto de cada autor.

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

O art. 3º da legislação dispõe que ficam criadas 4 (quatro) Unidades Regionais de 
Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário - URAEs para a 
prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sa-
nitário, integradas pelos Municípios relacionados no Anexo Único desta lei. Não existe 
previsão legal para regionalização de outros eixos do saneamento. 

Sergipe (SE)

Tocantins (TO)

Lei Complementar nº 
176/2009 (aprovada) e 
Decreto 40.715/2020

Modelos de Regionali-
zação:

O Estado de Sergipe 
utilizou para a regiona-
lização do saneamento 
básico uma lei de 2009, 
Lei Complementar n° 
176/2009, que criou 13 
microrregiões no Estado, 
que envolvem todos os 
75 municípios.(disponível 
em: https://marcolegal.
aguaesaneamento.org.br/
estado/SE/)  

Não foram identificadas 
propostas de regionali-
zação

Observações:

Foi criada uma comissão de adequação ao novo Marco Regulatório de Saneamento 
Básico pelo Decreto de nº  40.715, em 11 de novembro de 2020. O referido decreto 
estabelece um prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60, para a finalização dos 
trabalhos da Comissão. Também existe em andamento projeto em fase de estudos 
pelo BNDES que visa a participação da iniciativa privada na prestação dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos 75 municípios do estado de 
Sergipe, atualmente dos quais 71 são atendidos pela DESO - Companhia de Sanea-
mento de Sergipe (disponível em: https://hubdeprojetos.bndes.gov.br/pt/projetos/
Sergipe-Saneamento/cec28ae5-642b-11ec-a329-0242ac11002b)   

Metodologia adotada para a criação dos modelos de regionalização 

Caberá à Comissão a elaboração de estudos sobre a viabilidade técnica, institucional e 
econômica das Microrregiões com adequação às disposições do novo Marco regulató-
rio. Até o momento não foram identificadas notas ou estudos técnicos oficiais 

Atores dos comitês de governança e o peso do voto de cada um 

Conforme o decreto 40.715/20, art. 1°, parágrafo único, inciso VI, cabe à respectiva 
Comissão realizar estudos e propor a adoção de uma política pública de governança 
administrativa eficiente sobre a gestão dos recursos hídricos, meio ambiente e sanea-
mento básico.  

Previsão de regionalização para água e esgoto ou outro eixo do saneamento básico

Conforme art. 1º da Lei Complementar n° 176/2019 ficam instituídas as Microrregi-
ões de Saneamento Básico - MSB, relativas aos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, com vistas à integração da organização, do planejamento e da 
execução de funções públicas e serviços de interesse comum microrregional. Porém, 
caberá à Comissão estudos mais detalhados sobre a viabilidade técnica, institucional e 
econômica dos serviços de saneamento básico no Estado de Sergipe. (art. 1°, parágra-
fo único, inciso II).  
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