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Para ler os artigos de seu interesse basta clicar sobre os títulos do índice  

Negócios 

 

BNDES vai financiar até 95% de projetos de 

saneamento 

No último dia 12/06/2018, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou 

nota alterando as condições de financiamento do banco 

para projetos incluídos na segunda fase do programa 

Avançar Cidades - Saneamento. Com a mudança das 

regras, os projetos incluídos no programa poderão ter 

até 95% do valor total financiado pelo banco. 

Anteriormente, os financiamentos do BNDES para 

saneamento eram limitados a 80% do valor total. (Pág. 

2). 

 

Grupo apresentará proposta de criação de 

títulos para financiar saneamento 

No início do ano, o senador Roberto Muniz (PP-BA) 

protocolou o Projeto de Lei 1/2018, com o objetivo de 

criar Certificados de Recebíveis de Saneamento (CRS), 

um título incentivado que poderia ser emitido por 

empresas do setor para financiar suas atividades. Após 

a apresentação da proposta, foi criado um grupo de 

trabalho composto pela Abcon, pelo IBDEE e pelo 

escritório NFA. O grupo deve entregar sua proposta à 

Casa Civil, que encaminhará o projeto de lei para o 

Congresso. (Pág. 2) 

 

Abes publica ranking da universalização do 

saneamento  

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (Abes) 

publicou na última semana a edição de 2018 do Ranking 

Abes da Universalização do Saneamento. O ranking tem 

como objetivo avaliar o comprometimento dos 

municípios com a universalização do saneamento 

básico, avaliando cinco dimensões com dados 

provenientes do SNIS: abastecimento de água, coleta de 

esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos 

sólidos e destinação de resíduos sólidos. (Pág. 3) 

 

Meio Ambiente 
 

Caesb suspende racionamento de água em 

Brasília  

Após quase um ano e meio, Brasília suspendeu, desde o 

dia 14/06, o racionamento de água. O racionamento foi 

adotado após o principal reservatório da região, o 

Descoberto, chegar a seu menor volume na história 

(5,3% de sua capacidade de armazenamento). Durante 

o período de racionamento, os habitantes do DF ficaram 

pelo menos 24 horas sem água a cada seis dias. (Pág. 

5. 

 

ANA publica estudo sobre águas subterrâneas 

de Belém (PA)  

A Agência Nacional das Águas (ANA) publicou no 

último dia 13/06/2018 os resultados dos estudos sobre 

as águas subterrâneas na região de Belém (PA). Os 

estudos fazem parte do Programa Nacional de Águas 

Subterrâneas (PNAS), o programa VIII do Plano Nacional 

de Recursos Hídricos. (Pág. 5). 

 

Institucional 
 

Iniciativas buscam conscientizar cidadãos da 

importância do saneamento básico  

Ao longo do mês de junho foram lançadas duas 

iniciativas com objetivo de conscientizar a população 

para a importância do saneamento: o Instituto Trata 

Brasil lançou o jogo gratuito “Trata City” e a Abes 

publicou a “Copa do Mundo do Saneamento”. (Pág. 6). 
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 NEGÓCIOS 

BNDES VAI FINANCIAR ATÉ 95% DE PROJETOS DE SANEAMENTO 

 

• No último dia 12/06/2018, o Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

publicou uma nota alterando as condições de financiamento do banco para projetos incluídos na 

segunda fase do programa Avançar Cidades - Saneamento. 

• Com a mudança das regras, os projetos incluídos no programa poderão ter até 95% do valor total 

financiado pelo banco. Anteriormente, os financiamentos do BNDES para saneamento eram limitados a 80% 

do valor total. 

• Os projetos podem ser requeridos por Estados, Distrito Federal, municípios e prestadores de serviços 

de saneamento constituídos sob a forma de autarquia, empresa pública e sociedade de economia 

mista. Podem ser incluídos no programa projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, redução e controle de perdas, planos de 

saneamento e estudos e projetos. 

Quadro 1 – Programa Avançar Cidades: Saneamento 

  Fonte: BNDES 

 

• Em entrevista ao portal UOL, Marcos Ferrari, diretor de Governos e Infraestrutura do banco, afirmou 

que o valor total desembolsado pelo BNDES para o setor de saneamento básico no ano de 2018 deve 

ser cerca de R$ 1,5 bilhão, o dobro do desembolsado em 2017, R$ 725 milhões. 

• A expansão dos desembolsos do BNDES do setor tem como objetivo contribuir com a meta de 

investimento de R$ 20 bilhões por ano, estimada pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) 

como necessário para universalizar os serviços de água e esgoto até 2033. A média de investimentos 

nos últimos anos foi cerca da metade disso, ou R$ 10 bilhões. 
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 NEGÓCIOS 

GRUPO APRESENTARÁ PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE TÍTULOS  

PARA FINANCIAR SANEAMENTO 

 

• No início do ano, o senador Roberto Muniz (PP-BA) protocolou o Projeto de Lei 1/2018, com o 

objetivo de criar Certificados de Recebíveis de Saneamento (CRS), um título incentivado que poderia 

ser emitido por empresas do setor para financiar suas atividades. 

• De acordo com informações publicadas no jornal Valor Econômico, foi criado um grupo de trabalho 

composto pela Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto (Abcon), pelo Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE) e pelo escritório NFA. 

O grupo deve entregar sua proposta à Casa Civil, que encaminhará o Projeto de Lei para o Congresso. 

• Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Carlos Ferrari, sócio do escritório NFA, afirmou que "a ideia 

é pegar emprestada a experiência da indústria imobiliária com o CRI (que conta com isenção fiscal) 

para trazer mais um instrumento para os investidores que seja um funding complementar de longo 

prazo para o setor de saneamento". 

 

ABES PUBLICA RANKING DA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 
 

• A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) publicou na útlima semana a 

edição de 2018 do Rank Abes da Universalização do Saneamento. O ranking tem como objetivo avaliar 

o comprometimento dos municípios com a universalização do saneamento básico, avaliando cinco 

dimensões com dados provenientes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS): 

abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos e 

destinação de resíduos sólidos, conforme Quadro 2. 

Quadro 2 – Ranking ABES: indicadores considerados 

 
Fonte: ABES 
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 NEGÓCIOS 

• A amostra estudada foi de 1.894 municípios, que correspondem a 67,77% da população brasileira. 

Foram incluídos no estudo aqueles municípios que apresentaram informações para todos os cinco 

indicadores do ranking. Os indicadores foram somados, gerando uma nota entre 0 e 500 pontos, com 

os municípios divididos em pequenos e médios (até 100.000 habitantes) e grandes (mais de 100.000 

habitantes), conforme Quadro 3. 

Quadro 3 – Ranking ABES: critérios e resultados 

 
Fonte: ABES 

 

• Dentre os municípios incluídos no ranking, menos de 15% atingiu 450 pontos ou mais, sendo 

classificados como “Rumo à Universalização” ou “Compromisso Com a Universalização”. Curitiba (PR) 

foi a única capital com mais de 489 pontos. Outros destaques entre os municípios de grande porte 

incluem Piracicaba (SP) e São Caetano do Sul (SP). 

Quadro 4 – Destaques no ranking do saneamento Abes  
Abastecimento 
de água 

Coleta de 
esgoto 

Tratamento 
de esgoto 

Coleta de 
resíduos 

Destinação 
de resíduos 

Total 

Curitiba 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 499,99 

Piracicaba 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 

São Caetano do Sul 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 

Fonte: SNIS (2016) 
 

• O ranking comparou ainda o desempenho dos municípios no saneamento básico com suas taxas 

médias de internação por doenças de transmissão feco-oral. As taxas de internação dos municípios 

melhores classificados no ranking é cerca de três vezes menor do que os piores classificados, 

conforme Quadro 5. 
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 NEGÓCIOS 

Quadro 5 – Desempenho no Ranking ABES e internações 

 
Fonte: ABES
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 MEIO AMBIENTE 

CAESB SUSPENDE RACIONAMENTO DE ÁGUA EM BRASÍLIA 

 

• Após quase um ano e meio, Brasília suspendeu, desde o dia 14/06, o racionamento de água. O 

racionamento foi adotado após o principal reservatório da região, o Descoberto, chegar a seu menor 

volume na história (5,3% de sua capacidade de armazenamento). Durante o período de racionamento, 

os habitantes do DF ficaram pelo menos 24 horas sem água a cada seis dias. 

• O fim do racionamento foi permitido não apenas pela recuperação dos reservatórios utilizados no 

abastecimento da cidade (Descoberto e Santa Maria), em decorrência da redução do consumo e do 

aumento das chuvas, mas também pela inclusão de novas fontes de captação, bem como 

transferência de águas entre os sistemas. Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), 

durante o período de racionamento, foram concluídas as obras de captação no Subsistema Produtor 

de Água do Bananal e de retirada de água do Lago Paranoá, com a Estação de Tratamento de Água 

do Lago Norte. Essas obras permitiram a inclusão de mais 1,4 l/s de água no sistema local. 

• Além das obras já concluídas, estão em andamento a construção do subsistema e o Sistema Produtor 

de Água Corumbá. Trata-se de obras realizadas pelo consórcio firmado entre os governos do Distrito 

Federal e de Goiás. 

• Os investimentos nas obras de ampliação do sistema de abastecimento somaram mais de R$ 520 

milhões, sendo que as verbas utilizadas foram provenientes de diferentes fontes: do governo federal, 

da Caesb e do governo de Goiás. Além das novas fontes de captação, a Caesb se propôs a investir R$ 

170 milhões em redução e controle de perdas. 

 

ANA PUBLICA ESTUDO SOBRE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DE BELÉM (PA) 

 

• A Agência Nacional das Águas (ANA) publicou no último dia 13/06/2018 os resultados dos estudos 

sobre as águas subterrâneas na região de Belém (PA). Os estudos fazem parte do Programa Nacional 

de Águas Subterrâneas (PNAS), o programa VIII do Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

• Os resultados dos estudos apontaram que a região possui um estoque de águas subterrâneas da 

ordem de 67 bilhões de metros cúbicos. 

• Após analisar uma amostra de 150 poços na região, foram identificados poços com teor de nitrato e 

cloreto acima do máximo permitido pela Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde, devido à ação 

humana na região, além de poços com teores de ferro e manganês inadequados para o consumo, por 

características naturais da região. 

• Segundo a publicação, grande parte da contaminação é devida à ocupação humana, principalmente 

pelo alto índice de adoção de soluções individuais para o esgotamento sanitário, como fossas, que 

faz com que água com alto índice de contaminantes atinja o leçol freático. 
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 INSTITUCIONAL 

TRATA BRASIL LANÇA JOGO SOBRE SANEAMENTO BÁSICO 

 

• Como parte das comemoraçãoes do Dia Mundial do Meio Ambienta, o Instituto Trata Brasil lançou o 

jogo gratuito “Trata City”, para celulares. 

• O jogo é baseado na realidade da vida das pessoas na comunidade Seringueira, localizada no Itaim 

Paulista (SP). No game, o jogador percorre um cenário virtual da comunidade e deve executar ações 

que conscientizem as pessoas para o problema, fazer mutirões, construir locais que melhoram a 

qualidade de vida, consertar os encanamentos e vazamentos, além de recolher o lixo para melhorar a 

vida das pessoas. A cada medida positiva feita pelo jogador, o jogador ganha pontos nas barras de 

água, esgoto, lixo e, com isso, melhoram as barras da saúde e da qualidade de vida. 

 

ABES COMPARA PAÍSES NA COPA DO MUNDO DO SANEAMENTO 

 

• Utilizando da popularidade da Copa do Mundo de Futebol, a Abes comparou os países classificados 

de acordo com a qualidade do acesso ao saneamento básico. Nesta comparação, o Brasil foi 

desclassificado nas oitavas de final, perdendo para a Coreia do Sul. O Japão foi o campeão da Copa 

do Saneamento, com vitória sobre a Suíça na final. 

Quadro 6 – Copa do Mundo do Saneamento 

 
Fonte: ABES 
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 AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

Próximos Eventos 
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 LINKS DE INTERESSE 

LINKS DE INTERESSE 

• “BNDES melhora condições de credito a projetos de saneamento selecionados pelo ministério das 

cidades”, BNDES - https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-
melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-
cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--
8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-
FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs
80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNl
HxDT9wMZsq-
UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1n
iJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdN
ABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-
RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7b
ahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vC
E3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-
s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

• BNDES vai financiar ate 95% das obras em saneamento basico”, Valor Econômico -  

http://www.valor.com.br/brasil/5592539/bndes-vai-financiar-ate-95-das-obras-em-saneamento-

basico  

• “BNDES espera dobrar recursos para saneamento em 2018”, UOL - 

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/06/13/saneamento-deve-ter-r-15-bi-

do-bndes.htm  

• “Brasilia encerra racionamento após economizar agua e reabastecer reservatorios “, Agência Brasília - 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2018/06/14/brasilia-encerra-racionamento-apos-economizar-

agua-e-reabastecer-reservatorios/  

• “Após 513 dias, racionamento de agua no DF chega ao fim nesta quinta”, G1 -  

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/apos-513-dias-racionamento-de-agua-no-df-

chega-ao-fim-nesta-quinta.ghtml  

• “Ranking ABES Saneamento – principais destaques”, ABES - http://abes-dn.org.br/?p=18536  

• “ANA apresenta estudo sobre gestão das águas subterrâneas de Belém. “, ANA - 

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ana-divulga-estudo-e-apresenta-proposta-para-

gestao-das-aguas-subterraneas-de-belem-e-regiao  

• “Projeto de Lei prevê criação de título para incentivar saneamento”, Valor Econômico - 

http://www.valor.com.br/financas/5590441/governo-estuda-titulo-para-financiar-saneamento  

• “Game: Trata City”, Instituto Trata Brasil - http://tratabrasil.org.br/comunicacao/game-trata-city 

• “Copa do Mundo e Saneamento Básico: em 2018, se o critério de classificação do mundial fossem as 

condições sanitárias, o Brasil seria eliminado nas oitavas de final. Japão seria o campeão”, ABES - 

http://abes-dn.org.br/?p=18649 
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https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNlHxDT9wMZsq-UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1niJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdNABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7bahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vCE3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNlHxDT9wMZsq-UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1niJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdNABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7bahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vCE3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNlHxDT9wMZsq-UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1niJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdNABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7bahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vCE3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNlHxDT9wMZsq-UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1niJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdNABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7bahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vCE3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNlHxDT9wMZsq-UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1niJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdNABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7bahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vCE3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNlHxDT9wMZsq-UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1niJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdNABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7bahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vCE3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNlHxDT9wMZsq-UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1niJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdNABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7bahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vCE3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNlHxDT9wMZsq-UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1niJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdNABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7bahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vCE3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNlHxDT9wMZsq-UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1niJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdNABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7bahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vCE3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNlHxDT9wMZsq-UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1niJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdNABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7bahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vCE3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNlHxDT9wMZsq-UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1niJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdNABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7bahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vCE3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.valor.com.br/brasil/5592539/bndes-vai-financiar-ate-95-das-obras-em-saneamento-basico
http://www.valor.com.br/brasil/5592539/bndes-vai-financiar-ate-95-das-obras-em-saneamento-basico
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/06/13/saneamento-deve-ter-r-15-bi-do-bndes.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/06/13/saneamento-deve-ter-r-15-bi-do-bndes.htm
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2018/06/14/brasilia-encerra-racionamento-apos-economizar-agua-e-reabastecer-reservatorios/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2018/06/14/brasilia-encerra-racionamento-apos-economizar-agua-e-reabastecer-reservatorios/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/apos-513-dias-racionamento-de-agua-no-df-chega-ao-fim-nesta-quinta.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/apos-513-dias-racionamento-de-agua-no-df-chega-ao-fim-nesta-quinta.ghtml
http://abes-dn.org.br/?p=18536
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ana-divulga-estudo-e-apresenta-proposta-para-gestao-das-aguas-subterraneas-de-belem-e-regiao
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ana-divulga-estudo-e-apresenta-proposta-para-gestao-das-aguas-subterraneas-de-belem-e-regiao
http://www.valor.com.br/financas/5590441/governo-estuda-titulo-para-financiar-saneamento
http://tratabrasil.org.br/comunicacao/game-trata-city
http://abes-dn.org.br/?p=18649
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 PARCERIAS E CONCESSÕES 

PARCERIAS E CONCESSÕES EM SANEAMENTO 

Modalidade UF Município Objeto Status Acompanhamento 

Concessão 
Comum 

SP Ubatuba Água e esgoto 4. Suspenso Fevereiro/2017 - Suspenso 

Concessão 
Comum 

SP Mirandópolis Água e esgoto 4. Suspenso Fevereiro/2017 - Suspenso 

Concessão 
Comum 

RS Erechim Água e esgoto 4. Suspenso Janeiro/2018 – Suspenso em 12/01/2018 

Concessão 
Comum 

PR Palmeira Saneamento e 
Res. sólidos 

4. Suspenso Fevereiro/2016 – Suspenso 

Concessão 
Comum 

PA Marabá Água e esgoto 4. Suspenso Janeiro/2014 - Audiência Pública suspensa 

Concessão 
Comum 

SP Marília Água e esgoto 4. Suspenso Novembro/2016 – Processo suspenso pelo 
Tribunal e Justiça do Estado. 

Concessão 
Comum 

SC Caçador Água e esgoto 3. Licitação Agosto/2016 – Três empresas entregaram 
propostas e foram homologadas. 

Concessão 
Comum 

MG Montes 
Claros 

Água e esgoto 4. Suspenso Dezembro/2015 - Licitação suspensa pelo 
TCEMG (ausência de planejamento básico) 

Concessão 
Comum 

ES São Mateus Água e esgoto 4. Suspenso Junho/2016 – Licitação suspensa pela 
justiça, em fase de defesa. 

Concessão 
Comum 

SP Artur 
Nogueira 

Água e esgoto 4. Suspenso Junho/2016 – Suspenso 

Concessão 
Comum 

SC Bombinhas Água e esgoto 4. Suspenso Março/2016 – Suspenso 

Concessão MG Ubá Água e esgoto 3. Licitação Julho/2016 – Propostas entregues. 
Licitação suspensa sem habilitação dos 

licitantes. 

Concessão SP Serrana Água e Esgoto 3. Licitação Setembro/2016 – Republicação do edital 
após suspensão pelo TCE. Novo prazo para 

apresentar propostas: 07/11/2016 

Concessão 
Comum 

MT Porto Alegre 
do Norte 

Água e esgoto 3. Licitação Setembro/2015 - Determinado prazo para 
submissão de propostas 

Concessão 
Comum 

SP Conchal Água e esgoto 3. Licitação Março/2016 – Audiência pública realizada  

PPP BA Feira de 
Santana 

Água 2. Projeto Janeiro/2016 - Governador já anunciou que 
pretende fazer uma PPP para 

abastecimento de água na cidade 

Concessão 
Comum 

ES Lagarto Água e esgoto 2. Projeto Dezembro/2015 - Câmara aprovou o PL 
para concessão do Saneamento 

Concessão 
Comum 

BA Itabuna Água e esgoto 2. Projeto Junho/2016 – Prefeito apresentou o 
projeto na cidade 

PPP GO Goiás Esgoto 2. Projeto Fevereiro/2014 - Saneago anuncia PMI 
para projeto de esgoto em 10 municípios 

do Entorno do Distrito Federal 

Concessão 
Comum 

SP Mogi Mirim Água e Esgoto 2. Projeto Março/2016 – Audiência pública realizada 

Concessão 
Comum 

SC Corupá Água e esgoto 2. Projeto Fevereiro/2016 - Audiência pública 
realizada 

Concessão 
Comum 

PE Petrolina Águas e esgoto 1. Estudos Fevereiro/2018 – 3 empresas cadastradas 
na PMI 
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 PARCERIAS E CONCESSÕES 

A definir SP Guarujá Água e esgoto 1. Estudos Junho/2017 – PMI publicado pela 
prefeitura 

PPP ES Cariacica e 
Viana 

Esgoto 1. Estudos Março/2017 – EBP realizou estudos para 
PPP nas cidades do ES 

PPP ES Guarapari e 
Fundão 

Esgoto 1. Estudos Março/2017 – EBP realizou estudos para 
PPP nas cidades do ES 

A definir SC Itaiópolis Água e esgoto 1. Estudos Setembro/2017 – Aviso de PMI para 
estudos de concessão de serviços de água 
e esgoto. Propostas devem ser entregues 

até 27/10/2016. 

PPP MG Caxambu Água e esgoto 1. Estudos Maio/2016 - Aviso de PMI 

PPP RJ Mangaratiba Esgoto 1. Estudos Julho/2016 – Prazo para PMI adiado para 
20/07/2016 

PPP RO Porto Velho Esgoto 1. Estudos Maio/2016 - Aviso de PMI; Prazo para 
inscrição: 30/05 

PPP PA Canaã de 
Carajás 

Água e esgoto 1. Estudos Junho/2015 - Edital de Procedimento de 
Manifestação de Interesse 

Concessão 
ou PPP 

RJ Rio de 
Janeiro 

Esgoto 1. Estudos Julho/2016 - Estruturadora Brasileira de 
projetos está avaliando dois projetos, 

incluindo 16 municípios na Baixada 
Fluminense e 6 municípios no Leste 

Fluminense 

Concessão 
Comum 

SC Navegantes Água e esgoto 1. Estudos Fevereiro/2015 – Prefeitura anuncia que 
realizará concessão de água e esgoto 

Concessão 
ou PPP 

RJ Natividade Esgoto 1. Estudos Agosto/2016 – Prefeitura anuncia PMI para 
estudo de viabilidade da concessão ou PPP 

para esgotamento sanitário. 

Concessão SP Iracemápolis Água e Esgoto 1. Estudos Junho/2016 – Prefeitura anunciou estudos 
para concessão dos serviços de água e 

esgoto. 
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