Novo Marco
Legal do
Saneamento
Oportunidades
para a indústria!

Atualmente, 35 milhões de brasileiros
não têm acesso à água tratada,
enquanto 100 milhões não têm o
serviço de coleta de esgoto.
Para que estes serviços sejam de
acesso universal no país, foi proposto o
novo
ovo Novo Marco Legal do
Saneamento.. A proposta é que até
Saneamento
2033 a água potável esteja disponível
para 99% dos brasileiros, enquanto o
tratamento de esgoto atende 90% da
população.. No entanto, este processo
está muito distante por conta da
realidade financeira que envolve o
investimento neste setor.

Estudos apontam que, para tornar
esses serviços universais, são
necessários mais de R$ 700 bilhões de
reais de investimento. Porém, nos
últimos anos, a média de investimento
no setor não seria suficiente para
subsidiar o valor total necessário até
2033. É aí que entram as modificações
propostas pelo Novo Marco Legal do
Saneamento. Dentre elas, uma das
mais relevantes é a criação de
processos licitatórios para o
fornecimento dos serviços de
saneamento, proporcionando uma
maior participação de empresas
privadas no segmento e também um
aumento de investimentos no setor.

Pelo projeto de lei, a ANA (Agência
Nacional de Águas) terá participação
como agência reguladora do setor,
definindo diretrizes técnicas e de
prestação dos serviços de saneamento
básico no país.
Visando ao atendimento de municípios
de diversos tamanhos e características,
o novo projeto também permite que
sejam formados blocos a partir de
vários municípios,
municípios, que serão licitados
em grupo.

E O QUE ISSO QUER DIZER
PARA AS INDÚSTRIAS?
A demanda de fabricação de tubos de
concreto também deverá ser bem
expressiva, já que este é o principal
produto na ampliação de sistemas de
esgotamento sanitário.
sanitário
Não só os sistemas
sist
mencionados
acima devem ampliados; também há a
mesma necessidade de ampliação e
criação de novas Estações de
Tratamento de Esgoto (ETEs) e
Estações de Tratamento de Água
(ETAs).
Fique de olho,, pois há várias
especificações técnicas conforme a
aplicação final desses tubos e
concretos em geral. Acompanhe os
projetos de saneamento na sua
região, eles podem representar uma
grande oportunidade para o seu
negócio.

