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● O Radar de Projetos, banco de 
dados da Radar PPP possui, 
atualmente, informações 
sobre mais de 4.300 
projetos, distribuídos em 19 
segmentos, tendo mapeado, 
analisado e sistematizado todos 
os dados disponíveis, o que 
permite análises globais sobre 
tendências neste modelo de 
contratação e análise 
comparativa da experiência 
nacional.

● São 134 os contratos de PPP 
e Concessão no segmento de 
Água e Esgoto monitorados em 
nosso banco de dados.

● Existem outros 116 projetos 
ativos, nos diversos estágios 

de desenvolvimento, sendo 
monitorados neste momento 

no Radar de Projetos.

● Além desses, há outros 239 projetos, não 
computados no gráfico acima, com o status de 

paralisado, mas que podem retornar para 
situação de ativos ao longo de 2023.

● O segmento de Água e Esgoto é o maior
em concentração de projetos, com 571
iniciativas identificadas.

4.317
iniciativas 

Dados extraídos do Radar de Projetos, disponível em radarppp.com, 02 de janeiro de 2023. 
A Radar PPP atualiza seus dados diariamente.
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Nos últimos 30 dias...

novidades 
capturadas

143

143 novidades capturadas, 
por meio de publicações 

governamentais nos 
últimos 30 dias, 

impactaram 135 projetos, 
atualizando seus históricos.

foram detectados 11 novos 
projetos, 6 deles em 

municípios do Sudeste. 3 
dos novos projetos estão 
em modelagem por meio 

de PMI

novos projetos 
inseridos

11

Novos
Projetos

eventos 
mapeados

25

a agenda dos projetos 
revela 25 eventos 

associados a 18 projetos 
para os próximos 30 dias.

Bloco Regional de Saneamento 
do Vale do Jequitinhonha
Água e Esgoto

Intenção Pública Anunciada

Minas Gerais

Água e Esgoto

Saneamento

3 projetos alcançaram a fase 
de Consulta Pública – trata-se 
de 3 iniciativas em municípios 
com mais de 50 mil habitantes 

em SP, MG e GO.

consultas públicas 
abertas

3

Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário
Água e Esgoto

Modelagem – PMI Iniciado

Goiás | Bom Jesus de Goiás

licitações 
publicadas

5 Licitações iniciadas, 
todas de entes 

municipais, uma em 
cada região do Brasil.
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Dados extraídos do Radar de Projetos, disponível em radarppp.com, 02 de janeiro de 2023. 
A Radar PPP atualiza seus dados diariamente.
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O ANO DE 2022: foi excelente para as parcerias de longo
prazo em infraestrutura. Foram 803 novos projetos,
superando, em muito, cada um dos anos anteriores.

QUEM: os protagonistas foram os Municípios, com 641 novos
projetos. Por consequência, também foram que mais tiveram
licitações suspensas e canceladas.

O QUE: o setor que mais se destacou foi o de saneamento,
como seria de se esperar, face à conhecida carência e ao
impulso havido na esteira do novo marco.

CONCLUSÕES

• em especial, os Municípios ainda precisam aprimorar sua
capacidade de geração de projetos e gestão de
procedimentos licitatórios. A quantidade de licitações
canceladas (63 de 84 ocorrências) e de licitações
suspensas (117 de 148 ocorrências) pelos Municípios
comprova o fato. Tais ocorrências se deram por 3 razões:

1. licitações desertas (61% dos casos de cancelamento). Os
projetos foram tão mal estruturados que não atraíram
interessados.

2. atuação dos órgãos de controle e/ou do Poder Judiciário
no controle da legalidade.

3. o Poder Executivo (muitas vezes se antecipando ao
controle) não levou adiante projetos que ele mesmo
havia considerado viáveis.

O setor de saneamento está avançando com vigor. Foram
praticamente o 50% a mais de projetos face a 2021 e o triplo
face a 2020. A regionalização por meio de consórcios
municipais também está ganhando tração.

Se considerarmos o contexto mais amplo de saneamento
ambiental (água, esgoto e resíduos sólidos), vemos que este
recorte setorial foi responsável por 238 dos 803 novos
projetos de 2022.

Por fim, o que não pode haver são retrocessos. A recente
confusão sobre a atuação da Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico, a regulação do setor e seu futuro em
nada contribuem para se atingir a universalização dos serviços
e só geram insegurança jurídica.

Saneamento não é ideologia, é necessidade.

“Saneamento 
não é ideologia, 
é necessidade.”

Frederico Bopp Dieterich, 
sócio da área de 
Infraestrutura do Azevedo 
Sette Advogados 

2022, annus mirabilis

www.azevedosette.com.brBelo Horizonte - MG | Brasília – DF | Recife – PE | Rio de Janeiro – RJ  | São Paulo - SP 



¹ Sem dúvida que tais expressões são meramente ilustrativas. Para esclarecimentos sobre a metodologia do 

Termômetro do Radar de Projetos, consulte https://www.radarppp.com/biblioteca/

O Termômetro do Radar de Projetos foi
concebido para funcionar de maneira similar aos
termômetros utilizados para medir a temperatura
do corpo humano. Nesse sentido, assim como
temperaturas elevada no corpo humano indicam
“doenças”, no Termômetro do Radar de Projetos
isso não é diferente.

O Termômetro não irá mensurar hipotermia,
sendo focado apenas na indicação da situação
febril. Dessa forma, temperaturas elevadas
indicam excesso de adiamentos de sessões de
abertura de envelopes de licitação, suspensões
de licitações e cancelamentos de licitações
(“patógenos”) e, considerando que há ao
mesmo tempo novos elementos positivos do
mercado, tais fatos serão comparados como
surgimento de novos projetos monitorados no
Radar de Projetos (“anticorpos”)¹.

Termômetro do 
Radar de Projetos

Acima de 41° 39,6° -41,0° 37,6° -39,5° 37,0° -37,5°

https://www.radarppp.com/biblioteca/


Os resultados mensurados pelo TRP serão sempre superiores a 37° e
quanto mais elevados, pior – ou seja, é maior é a ocorrência de
adiamentos, suspensões e cancelamentos de licitações de projetos vis a
vis a publicação de novos projetos.

Os dados do mês em análise apresentam um comportamento muito
próximos da média do comportamento do ano base (2019).

Os dados do mês apresentam um comportamento, em um primeiro nível
mais elevado do que o comportamento médio do ano base (2019).

Os dados do mês apresentam um comportamento, em um segundo nível
mais elevado do que o comportamento médio do ano base (2019).

Patamar mais elevado. Os dados do mês apresentam um
comportamento, bem mais elevado do que o comportamento médio do
ano base (2019).

Acima de 41°

39,6° - 41,0°

37,6° - 39,5°

37,0° - 37,5°

Interpretação 
dos Resultados
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No último quadrimestre do ano foi observado o período de maior frustração 
de licitações no segmento Água e Esgoto. Ao todo foram 15 licitações que 
enfrentaram algum tipo de desafio (7 adiamentos e 8 suspensões). Além 
disso, observou-se 1 cancelamento de licitação em dezembro/2022 (o 
segundo cancelamento do ano).

Ao fim, 2022 foi um ano com 54 licitações adiadas, suspensas ou canceladas, 
resultado melhor do que aquele observado em 2020 (88), mas pior do que 
aquele observado em 2021 (17)

1

Variáveis do TRP:
adiamento,suspensão e
cancelamentode licitações

Água e Esgoto

Saneamento

Dados extraídos do Radar de Projetos, disponível em radarppp.com, 02 de janeiro de 2023. 
A Radar PPP atualiza seus dados diariamente.
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Variáveis do TRP:
projetosnovos

Água e Esgoto

Saneamento
O segmento de Água e Esgoto apresentou significativa elevação do 
número de novos projetos em 2022 (122) em comparação ao ano de 
2021 (84) e 2020 (36). Os novos projetos se mantiveram em patamar 
constante ao longo do ano, com média mensal de 10 iniciativas.

Dos 122 novos projetos, 106 são municipais e 7 em consórcios (além 
de 6 iniciativas da União e 3 estaduais). Este resultado, na nossa 
visão, evidencia os efeitos crescentes do novo marco legal do 
saneamento, que impulsionou municípios para o desenvolvimento dos 
seus projetos – sem desconsiderar, é claro, as articulações que se 
intensificam em torno da regionalização.
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Dados extraídos do Radar de Projetos, disponível em radarppp.com, 02 de janeiro de 2023.
A Radar PPP atualiza seus dados diariamente.
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Evolução do 
Termômetro do 
Radar de Projetos
Últimos 25 meses

O ano de 2021 registrou temperaturas majoritariamente saudáveis 
para o segmento. O estágio normal foi alcançado por 8 meses seguidos, 
sendo interrompido pelo estágio febril em setembro, que permaneceu até 
dezembro (4 meses seguidos).

O ano de 2022 evidenciou que municípios têm realizado esforços para o 
desenvolvimento das iniciativas em Água e Esgoto, o que sinaliza para o 
mercado privado um campo receptivo para empreender esforços na 
construção de uma carteira de projetos qualificada no segmento.

Água e Esgoto

Saneamento
5
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Dados extraídos do Radar de Projetos, disponível em radarppp.com, 02 de janeiro de 2023. 
A Radar PPP atualiza seus dados diariamente.
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*Contribuição de Bruno Vianna Espírito Santo, advogado da área de
Infraestrutura do Azevedo Sette

Saneamento: a necessidade de constância nas regras 

O Novo Marco de Saneamento, publicado em 2020, foi amplamente
celebrado pelo mercado e desde a sua edição foram realizados mais de 20
leilões de concessões no setor – com investimentos estimados em mais de
R$ 82 bilhões – em municípios das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste
e Sudeste, segundo dados da ABCON. Isso, por si só, já seria motivo para
comemoração.

No entanto, muitos ainda são os obstáculos a serem vencidos pelo novo
governo, que precisará atuar com afinco para que as conquistas trazidas
pelo Novo Marco de Saneamento não se percam.

Sabia-se, desde o início, que a necessária universalização dos serviços de
saneamento básico não seria fácil e que muitos investimentos e trabalho
seriam demandados de todos os agentes envolvidos para que o sucesso
almejado fosse alcançado.

O Novo Marco de Saneamento tem como meta final o atendimento de
99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e
tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, com possibilidade de
ampliar até 2040. Para tanto, o novo texto apresentou como eixos
estruturantes, dentre outros, os seguintes aspectos: (i) incentivo à
concessão da prestação dos serviços de saneamento básico, com o
estabelecimento de regras claras de universalização e igualdade de
competição entre operadores públicos e privados, por meio da exigência
de prévia licitação para a prestação dos serviços (extinção dos contratos
de programa); (ii) regionalização dos serviços; e (iii) uniformização da
regulação, tendo sido atribuído à ANA a responsabilidade pela edição de
normas de referência para regulação.

Não obstante, decorridos mais de dois anos da edição do novel legislação,
tem-se que alguns atrasos e dificuldades para implementação dos eixos
estruturantes acenderam um alerta sobre a viabilidade de cumprimento
das metas.

das metas. Muitos dos prazos estabelecidos pelo Novo Marco de
Saneamento ou foram prorrogados ou não foram cumpridos pelos
agentes competentes.

Exemplos disso são as prorrogações do prazo para que os estados
concluam os seus processos de regionalização (inicialmente prevista para
15 de julho de 2021 e prorrogada, agora e pela segunda vez, para 31 de
março de 2023) e a ausência da edição, pela ANA, da integralidade das
normas de referência que deveriam ter sido editadas no biênio 21/22 e
ainda não o foram.

Isso, contudo, não quer dizer que há falhas no modelo instituído pelo
Novo Marco de Saneamento e que a realização de ajustes nos eixos
estruturantes seja a solução.

O novo texto legal foi uma conquista da sociedade brasileira e a sua
aprovação pelo Congresso foi precedida de amplo debate, em que
tiveram voz todos os segmentos interessados. Não há, então, razão para
um novo debate neste momento.

A essência do Novo Marco de Saneamento assenta-se sobre algumas
premissas básicas, dentre elas, e primordialmente, a segurança jurídica e
regulatória, tão necessárias à atração do investimento privado que deverá
possibilitar o alcance das metas de universalização em todo o país.
Eventual alteração/revisão da nova legislação não ajudaria a resolver as
dificuldades enfrentadas na sua implementação, mas poderia afastar os
investidores privados, colocando em risco a tão sonhada universalização.

A constância – no caso, das regras – é a chave do sucesso, mesmo que,
para isso, seja preciso que o Novo Governo empreenda mais esforços
para o cumprimento delas.

“Muitos dos prazos 
estabelecidos pelo Novo 
Marco de Saneamento ou 
foram prorrogados ou não 
foram cumpridos pelos 
agentes competentes.”

Bruna Bouissou, sócia da 
área de Infraestrutura do 
Azevedo Sette Advogados 



O presente documento é um oferecimento de 
Azevedo SetteAdvogados e da Radar PPP

O Radar de Projetos é o mais completo banco de dados sobre a experiência
brasileira com concessões e PPPs. Agradecemos a todos os nossos clientes
por contribuírem para que possamos manter nosso serviço de inteligência
de mercado cada dia com mais robustez e qualidade.

O Termômetro do Radar de Projetos é um oferecimento da Radar PPP para os
milhares de profissionais que atuam diariamente com projetos governamentais de
longo prazo que contam com investimento privado, na modalidade de PPP e
concessão. Trata-se de uma pequena amostra do potencial do banco de dados.

É um dever coletivo que possamos, sempre, melhorar a qualidade das concessões e
PPPs, contribuindo para que tenhamos iniciativas que valorizem ao máximo o emprego
de recursos públicos e tarifários.

Críticas e comentários serão muito bem recebidos. Não hesite em entrar em contato
conosco (info@radarppp.com). A Radar PPP sempre estará aberta para interagir com
quem respeita e precisa de dados e análises para tomar decisões de qualidade.

Para esclarecimentos sobre a metodologia do Termômetro do Radar de Projetos, consulte
https://www.radarppp.com/biblioteca/.

Visite nosso site: radarppp.com

Infraestrutura e Projetos

Azevedo Sette Advogados é um dos principais escritórios no setor de infraestrutura e Direito

Público. Temos tradição de mais de 40 anos em licitações, privatizações, direito regulatório,

concessões, PPP (Parcerias Público-Privadas), contratos de engenharia e contratos

administrativos. Também temos participação ativa nas fusões e aquisições de infraestrutura,

bem como no financiamento de projetos (project finance) no Brasil e no exterior.

Particularmente em relação às PPPs, nossa atuação inclui, ainda, a representação dos nossos

clientes em demandas de contencioso administrativo e judicial, particularmente em casos de

reequilíbrio econômico-financeiro.

Experiência em M&A, Contratos, Direito Regulatório Contencioso e Arbitragem, PPPs, PMI,

MIP, BTO, Concessões, Project Finance, Investimentos, entre outros.

Visite nosso site: azevedosette.com.br 

Informação e análise de qualidade são elementos fundamentais para que o mercado de PPPs e concessões possa se desenvolver.

Entre em contato! 

mailto:info@radarppp.com
https://www.radarppp.com/biblioteca/
http://www.radarppp.com/
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