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ATUAÇÃO DA SNS - 
INVESTIMENTOS 



Atuação MDR em Investimentos de Saneamento 

Recursos onerosos e 
não onerosos 

Financiamento FGTS e 
Recursos OGU 

Estruturação de 
Projetos 

FEP 

Instrumentos de 
Mercado 

Debêntures 



Operações contratadas - por modalidade (valor de repasse/empréstimo - R$ bi) 

Fonte 
Abast. de 

Água 
Esgot. 

Sanitário 
Man. Águas 

Pluviais 

Man. de 
Resíduos 
Sólidos 

Saneamento 
Integrado 

Estudos e 
Projetos 

DI 
Redução e 

Controle de 
Perdas 

Total Geral 

FIN        12,61            17,30                5,02              0,80                    2,00            0,16         1,17                    0,12          39,19  

OGU           5,82              9,47                8,00              0,02                    5,46            0,46         0,02                        -            29,24  

Total        18,43            26,77             13,01              0,82                    7,46            0,62         1,19                    0,12          68,43  

Carteira total contratada MDR 



FINANCIAMENTO 
FGTS 



Programa Saneamento Para Todos 
 

Normas Aplicáveis: 

Resolução CCFGTS nº 702/2012 e IN MCID nº 39 e 43/2012,  nº 22/2018. 
 

Quem pode acessar:  

a) Estados, Municípios, Distrito Federal e suas entidades da administração indireta, 
inclusive as empresas públicas e sociedades de economia mista; 

b) Concessionárias ou sub-concessionárias; 

c) Empresas legalmente habilitadas para prestação do serviço. 
 



DEBÊNTURES INCENTIVADAS 
DE INFRAESTRUTURA 



Debêntures Incentivadas de Infraestrutura 
 

Fonte: Captação de recursos no mercado. 
 
Normas Aplicáveis: Lei nº 12.431/2011, Decreto nº 
8.874/2016  e Portaria  MDR nº 1.917/2019. 
 
Quem pode acessar:  
   a) Concessionárias e/ou sub-concessionárias ; 

   b) Sociedades Controladoras. 



FEP 
CAIXA 



O que é o FEP Caixa? 

Um fundo de natureza privada, sob regime de cotas, 
administrado pela CAIXA, cuja finalidade é custear serviços 

técnicos profissionais especializados de apoio à estruturação 
e o desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias 

público-privadas de interesse dos entes da Federação. 



Qual a participação do MDR? 

Acompanhar e coordenar, em conjunto com a SPPI, 
o desenvolvimento e a implementação dos estudos e projeto. 

Avaliar e articular instrumentos financeiros e garantias para 
viabilização dos projetos. 

Promover a padronização de documentos técnicos e administrativos. 

Promover a capacitação técnica e institucional de entes subnacionais. 



PROJETOS-PILOTO 
MRSU 

 

Teresina-PI 

 

Bauru-SP 

 

São Simão-GO 

 

Consórcio Convale-MG 

 

Consórcio Comares-CE 



PROJETOS – 
ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

 

Crato - CE 

 

Volta Redonda - RJ 



AÇÕES PARA PROMOVER 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL E 

AMBIENTAL 



Carteira de investimentos MDR 
Destaques de itens financiáveis estratégicos para a sustentabilidade social e 
ambiental: 

a) execução de ações de preservação ambiental necessárias à implantação do 
empreendimento; 

b) Índice de Perdas de Água superior a 37% ou a 330 l/dia/ligação, os 
empreendimentos para aumento da vazão produzida devem contemplar iniciativas 
de redução de perdas de água; 

c) Índice de Consumo Específico de Energia Elétrica superior a 0,9 kWh/m³, os 
empreendimentos devem prever ações para uso eficiente de energia elétrica; 

d) sistemas de reuso de águas residuárias oriundas de sistemas públicos de 
esgotamento sanitário; 

e) sistema para aproveitamento energético do biogás gerado em estação de 
tratamento de esgotos; 



Carteira de investimentos MDR 

Destaques de itens financiáveis estratégicos para a sustentabilidade social e 
ambiental: 

f) saneamento integrado em áreas ocupadas por população de baixa com 
precariedade ou inexistência de condições sanitárias e ambientais mínimas; 

g) ações de detenção ou retenção de águas pluviais para amortecimento de vazões 
de cheias em áreas urbanas, e soluções técnicas compensatórias como valas, 
trincheiras e poços de infiltração; 

i) desativação, encerramento e recuperação ambiental de lixões e de aterros 
controlados; 

j) tecnologias para aproveitamento energético do biogás gerado em aterros 
sanitários ou em unidades de tratamento de resíduos sólidos; 

k) tecnologias de recuperação energética de resíduos sólidos. 



Trabalho social 

Todos os empreendimentos apoiados devem executar trabalho social que vise à 
sustentabilidade socioeconômica e ambiental do empreendimento, incluindo 
ações de educação ambiental e promoção da participação comunitária. Os custos 
do trabalho social são também financiados pelos programas do MDR. 

Controle social 

Para acesso aos recursos de investimentos em saneamento básico do Governo 
Federal, deve estar em funcionamento no Município órgão colegiado de controle 
social em saneamento básico, criado por Lei. 



Contempla diretrizes, estratégias e orientações que fortalecem a 
sustentabilidade social e ambiental nos Programas de saneamento básico 



Contribuição para os ODS’s 



Saneamento básico 



Iniciativas da SNS/MDR 
relacionadas ao desenvolvimento 

sustentável com potencial para 
atuação de instituições financeiras 



Aproveitamento energético do 
biogás no tratamento de esgotos 

e de resíduos sólidos urbanos 



Projeto Brasil-Alemanha de Fomento ao  

Aproveitamento Energético do Biogás no Brasil 

 

 

 

 

indução do desenvolvimento 

de tecnologias nacionais 

 

 

 

 

incremento da viabilidade 

das ETEs e plantas de RSU 

transferência do conhecimento 

e da experiência alemã 



Normas técnicas: tradução de 4 normas DWA alemãs 
para utilização no Brasil; 

Impacto: 
- empresas de saneamento integram práticas de 
eficiência energética e sistemas de aproveitamento 
energético de biogás em suas plantas (Copasa-MG, 
Sanepar, SAAE Jundiaí, SAAE São José do Rio Preto); 

- parcerias entre 9 prestadores, consultoria e 
academia; 

- EPE: 4 Notas técnicas relacionadas ao biogás e 1 
projeto de biogás aprovado em leilão específico; 

- MMA: Desenvolvimento da Resolução CONAMA 
sobre composto; 

- ARSESP: Regulamentação de injeção de biometano 
no estado de São Paulo; 

- ANP: Regulação de biometano ANP8/2015; 

www.mdr.gov.br/saneamento/probiogas 

Resultados 

Capacitação: Cerca de 1.900 profissionais de diferentes 
áreas capacitados (cursos, eventos e visitas técnicas à 
Alemanha); 

Publicações técnicas: 18 publicações técnicas entre 
cadernos temáticos, guias e manuais; e vídeo sobre 
aproveitamento do biogás em instalações de 
saneamento; 

Financiamento: alteração da IN 39/2012, que passou a 
financiar projetos de aproveitamento energético do 
biogás e estações de tratamento de esgotos e de 
resíduos sólidos; 

Banco de dados: medição de gases em 10 ETEs e geração 
de banco de dados sobre produção do biogás em ETEs; 

Parceria estratégica: BiogasMap - visualização das 
unidades de produção e do uso energético de biogás no 
País em um mapa dinâmico, público e online 
(https://cibiogas.org/biogasmap). 

http://www.mdr.gov.br/saneamento/probiogas
http://mapbiogas.cibiogas.org/


Tratamento de resíduos sólidos 
urbanos 



www.mdr.gov.br/saneamento/protegeer 

http://www.mdr.gov.br/saneamento/probiogas


www.mdr.gov.br/saneamento/protegeer 

http://www.mdr.gov.br/saneamento/probiogas


Eficiência energética em sistemas 
de abastecimento de água 



www.mdr.gov.br/saneamento/proeesa 

1 Recomendações de EE em instrumentos financeiros  

3 Instrumentos políticos e técnicos com ferramentas de EE 

5 Medida demonstrativa – 5 Redes de aprendizagem de prestadores  

4 Capacitação, publicações e divulgação 

Linhas de Ação 

2 Grupo de trabalho "Eficiência energética” com a participação de entidades 
relevantes  

http://www.mdr.gov.br/saneamento/probiogas


Normas, Manuais e Guias Técnicos 

• NBR 12214 – Projeto de bombeamento de água para abastecimento público (em revisão) 

• NBR 12212 - Projeto de poço tubular para captação de água subterrânea (em revisão) 

• Caderno temático do PLANSAB: Perdas de Água e Eficiência Energética 

• 7 Manuais para projetos e ações diversas no tema da eficiência energética  

Programa Avançar Cidades 

Incluídos critérios de eficiência energética para projetos de SAA 

Redes de Aprendizagem (capacitação e assistência técnica) 

5 Redes de aprendizagem: 67 municípios, 6 milhões de habitantes, 42 prestadores de serviços, 150 
técnicos capacitados, 32 planos de gestão de energia 

ProEESA 2 

Iniciado recentemente 

Capacitação Técnica 

120 Municípios em 12 Estados; Presencial: 750 técnicos/dirigentes; On line: 1.250 técnicos/dirigentes 

Resultados 



Reuso de efluentes sanitários 
e  

Redução de perdas de água 



Reuso de efluentes sanitários 

Finalizado estudo para o estabelecimento de parâmetros e normas de reuso de 
efluentes sanitários (o Brasil não possui regulamentação da matéria). 

O mesmo estudo identificou o potencial de oferta e de demanda para água de 
reuso, de forma a subsidiar um Plano de Ação Nacional. 

O Programa Avançar Cidades financia instalações de reuso. 

Redução e controle de perdas de água 

Um dos maiores problemas ambientais e de gestão de recursos hídricos do País, 
associados ao abastecimento de água. 

Índice médio nacional de 38,3% (2017). 

O Programa Avançar Cidades financia ações de combate às perdas de água. 



Obrigada! 

Luciana Xavier de Lemos Capanema 

Diretora 

Departamento de Financiamento de Projetos 

Secretaria Nacional de Saneamento 

saneamentoparatodos@cidades.gov.br 

061-2108-1914 
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