
  INDICADORES GRI NESTA SEÇÃO
102-19 | 102-20 | 301-1 | 302-4 | 303-1 | 303-3 | 306-2 | 308-1 

As questões sociais e ambientais 

sempre estiveram presentes 

em nossa atuação, seja no 

financiamento a projetos com 

objetivos predominantemente 

sociais e/ou ambientais, 

seja na incorporação dessas 

dimensões ao conjunto de 

produtos e instrumentos de 

apoio, inclusive por meio de 

condições financeiras mais 

atrativas em função de critérios 

de sustentabilidade. O tema 

também é considerado nas 

atividades e procedimentos de 

análise inerentes ao processo de 

concessão de apoio financeiro, 

bem como no trato de nossas 

atividades administrativas.

A Política de Responsabilidade 
Social e Ambiental (PRSA), aprovada 
pelo Conselho de Administração 
(CA), nosso mais alto órgão de 
governança, traça diretrizes e princípios 
para orientar nossa atuação social e 
ambientalmente responsável. Também 
cabe ao CA a aprovação do Plano 
Plurianual com ações para promover 
uma efetiva implementação da PRSA. 
Complementarmente, dispomos de um 
diretor formalmente designado como 
responsável pela gestão da PRSA.

Temos, ainda, um Comitê de 
Sustentabilidade Socioambiental e 

Desenvolvimento Territorial (CSS), cujo 
objetivo é promover a integração das 
dimensões social, ambiental e territorial 
em nossas políticas, processos, práticas 
e procedimentos. O comitê é constituído 
por superintendentes que se reúnem 
mensalmente e dentre suas atribuições 
destaca-se o monitoramento da 
execução do Plano Plurianual da PRSA.

A gestão da PRSA tem viabilizado 
discussões relevantes para o 
alinhamento das áreas na temática 
e para o progresso da agenda de 
sustentabilidade no BNDES. No fim de 
2016, foi dado início a um processo 
de atualização do plano, em fase 
de aprovação por nossas instâncias 
decisórias, principalmente para refletir 
nossa nova estrutura organizacional.

Já as orientações práticas para o 
trato socioambiental nas operações 
de apoio financeiro estão descritas em 
nossa Política Socioambiental. A diretriz 
transversal meio ambiente também dá 
ênfase a energias alternativas e proteção 
ambiental, com direcionamento para 
apoio a projetos de alta efetividade, que 
idealmente combinem as dimensões de 
impacto e sustentabilidade econômica, 
social e ambiental. Além disso, nas novas 
políticas operacionais, meio ambiente 
tornou-se um qualificador para melhores 
condições de apoio. Em relação a 
fontes de energia convencionais (usinas 
hidrelétricas e térmicas), limitamos nossa 
participação a 50% dos itens financiáveis 
com custo em TJLP. Projetos de plantas 
térmicas movidas a carvão e a óleo 
combustível não serão mais apoiados.

Em razão da relevância das questões 
socioambientais para nossa atuação 
e para o desenvolvimento sustentável 
do país, estamos promovendo um 
aperfeiçoamento de nossas condições 
e cláusulas contratuais adotadas 

por padrão. A conclusão dessa 
proposta está prevista para 2017. 

ECONOMIA VERDE  
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Com a definição de indicadores 
de apoio ao desenvolvimento social 
e à economia verde, aferimos 
nossos esforços e aprimoramos 
nossa atuação socioambiental. 

Em 2016, mesmo com queda dos 
investimentos em valores absolutos 
(veja gráficos abaixo), o percentual 
de desembolsos em economia verde 
(16,5%) ficou acima da média dos 
últimos cinco anos. Além disso, 
a participação percentual dos 
desembolsos em desenvolvimento 
social (11%) retornou a patamar 
anterior a 2014, fortemente 
impactada por desembolsos em 
infraestrutura de transportes. 

Saiba mais na seção 
Governança, controle 
e transparência

SÉRIE DE DESEMBOLSOS PARA  
ECONOMIA VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL (R$ bilhões)

Economia verde

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015*

2016

20,8

24,7

28,3

31,3

14,5

18,2

21,9

25,9

18,6

9,7

Desenvolvimento social 

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015*

2016

20,8

24,7

28,3

31,3

14,5

18,2

21,9

25,9

18,6

9,7

*O valor de 2015 está divergente em relação ao divulgado no 
Relatório Anual 2015 em razão de aprimoramento do indicador, 
com impacto retroativo.
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http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-ambiental/o-que-nos-orienta/politicas/politica-responsabilidade-social-ambiental/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-ambiental/o-que-nos-orienta/politicas/politica-responsabilidade-social-ambiental/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-ambiental/o-que-nos-orienta/politicas/politica-socioambiental/


rejeitos, entre outros investimentos 
promotores de sustentabilidade 
e produtividade nas indústrias de 
mineração e transformação mineral.

O Inova Mineral já fomentou 
investimentos da ordem de R$ 1 bilhão 
em projetos de inovação, inseridos em 
41 planos de negócios recebidos 
para a primeira rodada de seleção 
em 2016. A segunda rodada está 
programada para abril de 2017.

INCLUSÃO PRODUTIVA NA 
AGRICULTURA FAMILIAR

Estruturamos em 2016 uma 
parceria com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
por meio do Programa de Apoio à 
Inovação Social e ao Desenvolvimento 
Territorial Sustentável – Inova Social. 
O programa prevê R$ 30 milhões em 
apoio não reembolsável à inclusão 
produtiva na agricultura familiar, 
com transferência de conhecimento 
da Embrapa sobre produção animal 
e vegetal aos produtores. Serão 
beneficiadas 5.530 famílias, em 
203 municípios, espalhados por 
oito estados das regiões Nordeste, 
Centro-Oeste e Sul, que têm em 
comum, em sua maioria, um Índice 
de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDH-M) baixo ou médio.

ESPORTE E CULTURA

Considerando a cultura e o 
esporte como ações educativas, que 
promovem o desenvolvimento pessoal, 
de uma comunidade ou do país, 
realizamos anualmente o patrocínio 
a atividades nesses segmentos.

Sob o ponto de vista do 
desenvolvimento econômico e 
social sustentado, os projetos 
que apoiamos contribuem para o 
fortalecimento da cadeia produtiva 
de diversos setores da economia, 
para a valorização e disseminação 
da cultura brasileira, e para o 
desenvolvimento do esporte no país. 

COMPOSIÇÃO DOS DESEMBOLSOS PARA  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM 2016

Inclusão
produtiva
1,6%

Outros – social 
1,2%

Desenvolvimento 
urbano e regional
78,1%

Gestão pública
3,4%

Responsabilidade social
1,6%

Saúde
9,9%

Educação
4,2%

COMPOSIÇÃO DOS DESEMBOLSOS 
PARA ECONOMIA VERDE EM 2016

Transporte público 
de passageiros
25,8%

Florestas 
4,5%

Hidrelétricas 
(acima de 30 MW)
11,0%

Gestão de 
resíduos sólidos

1,2%

Gestão da 
água e esgoto

6,0%

Energias 
renováveis e 

eficiência 
energética

33,0%

Transporte 
de carga
8,3%

Adaptação a mudanças 
climáticas e gestão de 

riscos e desastres
0,6%

Melhorias agrícolas
9,3%

Outros – 
economia verde
0,3%

protagonismo na articulação para 
o desenvolvimento de tecnologias 
de produção de biocombustíveis, 
com o lançamento da Plataforma 
para o Biofuturo, uma aliança 
internacional de vinte países, 
incluindo Estados Unidos e China. 
Essa aliança busca, entre outras 
metas, acelerar o desenvolvimento 
tecnológico para a produção do 
etanol de segunda geração (E2G), 
a partir de qualquer biomassa por 
meio de cooperação internacional. 
Participamos da concepção e do 
desenvolvimento e detalhamento 
da plataforma, em parceria com o 
Ministério das Relações Exteriores.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
EFICIENTE: LUMINÁRIAS LED

Dando continuidade a propostas e 
acordos firmados nos anos anteriores, 
nos mantivemos alinhados às metas 
pactuadas pelo Brasil na COP 21. Nesse 
sentido, estruturamos nossa estratégia 
de incentivo ao setor de iluminação 
pública. O principal foco é a maior 
eficiência energética propiciada por 
novas tecnologias, notadamente a 
iluminação por diodos emissores de luz 
(LED), que alia a redução de consumo 
à proteção ao meio ambiente. 

Lâmpadas produzidas com a 
tecnologia LED economizam entre 
50% e 80% de energia e são 
mais duráveis, se comparadas a 
tecnologias tradicionais. Ademais, 
os diodos emissores de luz são 
isentos de substâncias tóxicas, 
como o mercúrio e o chumbo, e 
não emitem radiação ultravioleta.

Potencialmente, a substituição das 
tecnologias atualmente empregadas 
na iluminação pública no país pelo 
LED oferece outros benefícios, como 
uma melhora significativa no nível 
de serviço oferecido à população, 
com reflexos diretos em áreas como 
segurança pública e qualidade de vida.

Em 2016, começamos a desenvolver 
nossa metodologia de credenciamento 
de luminárias LED de alta potência, 
para diversos segmentos, com 
exigência de nacionalização 
progressiva para os fabricantes 
credenciados. Essa tarefa representa 
uma oportunidade de concretização 
de política pública voltada à inovação 
local, com foco no desenvolvimento 
de produtos e componentes 
de alta tecnologia no país.

Ainda em 2016, apoiamos a 
modelagem da primeira parceria 
público privada (PPP) assinada 
por uma capital do Brasil no setor 
de iluminação pública, em Belo 
Horizonte, e iniciamos a estruturação 
de um programa que levará esse 
apoio ao desenvolvimento de PPPs 
no setor de iluminação pública para 
outras cidades do país. Essa ação 
será uma importante ferramenta para 
que os municípios brasileiros possam 
conjugar, por meio das PPPs, um 
modelo de gestão mais eficiente com 
maior capacidade de investimento na 
expansão e modernização dos seus 
parques de iluminação pública. 

INVESTIMENTOS  
SOCIAIS DE EMPRESAS

A Linha de Investimentos Sociais 
de Empresas (Linha ISE) financia 
projetos e programas sociais 
realizados por empresas, associações 
e fundações de todos os portes.

Saiba mais na seção  
O Banco do desenvolvimento do 
Brasil – Estruturação de projetos

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA ONU

Visando a promoção do 
desenvolvimento sustentável e 
competitivo, dispomos de diversos 
mecanismos de financiamento que, 
direta ou indiretamente, colaboram 
para o alcance de alguns dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
estabelecidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). Podemos destacar 
o apoio a investimentos em saúde 
(ODS 3), educação e cultura (ODS 4), 
saneamento (ODS 6), energia renovável e 
eficiência energética (ODS 7), mobilidade 
urbana (ODS 11) e florestas (ODS 15).

PARTICIPAÇÃO NA COP 22

Participamos da 22ª Conferência 
das Partes sobre Mudanças Climáticas 
(COP 22), a Cúpula do Clima, em 
Marrakech, quando reforçamos nosso 

EVOLUÇÃO DA LINHA ISE

Valor desembolsado
(R$ milhões)

2012

185,2

88

2014

146

232,6

2015

148

187,6

2016

131

157,9

2013

154,1

104

Número de operações

DIMENSÃO REGIONAL E 
TERRITORIAL EM NOSSA 
ATUAÇÃO 

Buscamos entender o território no 

qual atuamos e os impactos locais que os 

projetos apoiados podem gerar, por meio 

de uma metodologia de avaliação territorial 

preliminar (ATP), desenvolvida internamente 

em 2015. A ATP entrou efetivamente em 

produção em 2016, fornecendo análises 

sobre as características geodemográficas, 

socioeconômicas e institucionais de 17 

territórios. Com esses estudos, ao realizar 

o enquadramento de projetos, podemos 

identificar possíveis impactos na dinâmica 

local e propor investimentos sociais mais 

aderentes à realidade de determinado 

território. O documento gerado também 

reúne informações sobre os demais projetos 

do BNDES existentes na região e sobre 

novas oportunidades de atuação no local.

Para aprofundar o conhecimento sobre 

determinadas regiões, também reunimos 

núcleos técnicos, grupos formados 

por profissionais de nossas diferentes 

áreas, que atuam de forma estruturada 

em territórios selecionados (entorno 

de projetos), planejando, propondo, 

promovendo, coordenando e monitorando 

nossas ações e operações no local.

Em 2016, realizamos os primeiros 

acompanhamentos de projetos por meio de 

imagens de satélite. A ferramenta se baseia 

na comparação entre os registros fotográficos 

obtidos durante as fases de contratação, 

acompanhamento e conclusão do projeto. 

A análise das imagens permite dimensionar 

a área total do projeto e as alterações 

ocorridas em um determinado período.

Os recursos da Linha ISE podem 
ser aplicados no âmbito da própria 
empresa ou da comunidade. Essa 
última vertente responde por 
cerca de 90% dos investimentos 
realizados desde a criação da linha 
em 2006 e visa o apoio a atividades 
como formação de mão de obra 
especializada nas comunidades, 
investimentos na infraestrutura 
local e estímulo a novas atividades 
econômicas. Em 2016, desembolsamos 
R$ 157,9 milhões para a Linha ISE, 
sendo R$ 56 milhões para 21 ações 
no entorno de projetos de energia.

APOIO À SUSTENTABILIDADE 
NO SETOR DE MINERAÇÃO

Dispomos de uma política 
socioambiental para o setor de 
mineração que formaliza as diretrizes e 
os critérios para a concessão de apoio 
financeiro a empreendimentos do setor. 

Lançamos em 2016 uma linha 
específica de apoio a tecnologias 
voltadas à redução e mitigação de 
riscos e impactos ambientais, por 
meio do Plano de Desenvolvimento, 
Sustentabilidade e Inovação no 
Setor de Mineração e Transformação 
Mineral – Inova Mineral.

O plano foi estruturado em 
parceria com a Finep e contou com 
a participação da Secretaria de 
Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral, do Ministério de Minas e 
Energia (MME); do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC); e da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), entre outros agentes 
públicos e privados de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação do setor. 

Por meio do Inova Mineral, 
selecionamos e apoiamos planos 
de negócios em inovação para 
desenvolvimento de materiais de 
alto desempenho, fertilizantes 
agrícolas, transformação de resíduos 
minerais em produtos e aumento 
da segurança de barragens de 

Apoio ao esporte
O ano de 2016 trouxe grandes 

resultados para nossa estratégia de 
apoio à canoagem, iniciada em 2011. 
Pela primeira vez, o Brasil conquistou 
medalhas olímpicas nesse esporte.  
Foram quatro no total, considerando os 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos: medalhas 
de prata e bronze, nos 1.000 m 
e nos 200 m (C1), respectivamente, 
conquistadas por Isaquias Queiroz, 
e prata nos 2.000 m C2, ao lado de 
Erlon de Souza. Na canoagem da 
Paralimpíada, Caio Ribeiro ganhou 
medalha de bronze na categoria KL3. 
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http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/inova-mineral
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/inova-mineral
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/inova-mineral
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PROJETOS CULTURAIS  
PATROCINADOS, POR REGIÃO 

PROJETOS CULTURAIS  
PATROCINADOS, POR CATEGORIA

Outras
4%

Música
50%

Cinema
34%

Literatura
12%

O Brasil ainda teve participação inédita 
na final olímpica da modalidade 
slalom (K1), com o canoísta Pedro 
Gonçalves, o Pepê, que terminou a 
competição na sexta colocação.

No último ano, investimos cerca de  
R$ 27 milhões no apoio ao esporte 
nacional, montante distribuído em 
seis grandes projetos, todos relativos 
à canoagem: Circuito de Canoagem 
2016; equipe permanente de 
canoagem slalom; Circuito Copas do 
Brasil de canoagem 2016; compra 
de barcos para a Confederação 
Brasileira de Canoagem; competições 
internacionais de canoagem; centro de 
treinamento de canoagem velocidade.

Apoio à cultura
Investimos em projetos culturais 

estruturantes, via apoio financeiro 
(às indústrias cinematográfica, 
editorial, entre outras) ou recursos não 
reembolsáveis (ações de restauro do 
patrimônio histórico e manutenção 
de acervos, por exemplo). Em 2016, 
incluímos em nosso Edital de Cinema 
uma nova categoria: curta-metragem 
de animação, que objetiva fomentar 
a inovação no segmento. Por meio 

Saiba mais na seção Nosso 
desempenho – Indústria

desse apoio, esperamos estimular 
a experimentação de personagens, 
novas técnicas, narrativas e linguagens, 
visando o desenvolvimento de 
propriedade intelectual própria e 
investimentos em pesquisa dentro 
de uma indústria em formação. 

11º CineOP – um dos festivais de cinema patrocinados pelo BNDES em 2016 | Foto: Leo Lara/Acervo CineOP
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Um destaque em manutenção de 
acervo foi o projeto “Rede de Arquivos 
do Iphan”, com o lançamento em 2016 
da Plataforma Papaya para acesso e 
integração das informações digitais 
do acervo do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em 
princípio implantada numa rede-piloto, 
poderá ser estendida para as demais 
unidades da instituição nos 27 estados 
brasileiros. Estima-se que o público 
beneficiado direta e indiretamente 
seja de cerca de cem mil usuários/
ano, o que não interromperá eventuais 
acessos físicos aos documentos.

Também realizamos patrocínios 
culturais buscando privilegiar iniciativas 
que promovam a ampliação do acesso 
às variadas formas de manifestação 
artística e à qualificação de plateias e 
profissionais dos diferentes segmentos. 
Nesse sentido, realizamos em 2016 
ações como a transmissão gratuita 
das palestras da Festa Literária de 
Paraty em telões e pela internet; 
oficinas na 11ª CineOP – Mostra de 
Cinema de Ouro Preto e na Mostra 
de Cinema de Tiradentes, bem 

dos projetos patrocinados tem relação 
com as diretrizes “indústria” (ênfase 
em produtividade, competitividade, 
inovação e difusão de tecnologia) e 
“recuperação do papel de formulador 
e influenciador de políticas públicas”. 
Foram patrocinados 49 projetos 
técnico-científicos em 2016, com 
um total de R$ 8,2 milhões.

Espaço Cultural BNDES
Durante todo o ano de 2016, 

seguimos contribuindo para 
democratizar o acesso à cultura, 
por meio da recepção de projetos e 
eventos culturais nas dependências 
do Espaço Cultural BNDES, sempre 
de portas abertas ao público em 
geral, com atrações gratuitas. 

Em 2016, o Espaço Cultural BNDES 
ofereceu mais de oitenta atrações – 
78 espetáculos musicais e cinco 
exposições – todas selecionadas por 
meio de editais públicos. Além dessas 
atrações, recebemos em nosso teatro 
festivais de música e cinema por nós 

Exposição “Agricultura da imagem”, de Rodrigo Braga, considerada uma das dez melhores exposições do Rio de Janeiro em 2016, segundo 
críticos de O Globo | Foto: Yan Telles/Acervo BNDES

ESPAÇO BNDES: FREQUÊNCIA  
DE PÚBLICO POR PROJETOS  
OU ATRAÇÕES

Galeria 
BNDES

8.553

Festivais 
de música 
e cinema

6.025

Quartas 
Clássicas / 

Instrumentais

3.739

Quintas 
no BNDES

7.343

Isaquias Queiroz conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze na Olimpíada do Rio | Foto: Iran Schleder 

como a realização de máster classes 
com músicos renomados no Mimo 
Festival e no projeto Piano Brasil. 

Em 2016, patrocinamos cinquenta 
projetos, com um total de R$ 28,3 milhões.

Por meio dos projetos patrocinados, 
promovemos o setor cultural nas 
cinco regiões do país e viabilizamos 
produtos e manifestações culturais 
em áreas como cinema, música 
e literatura, entre outras. 

Em 2016, demos início à revisão 
de nossa política de patrocínio, com 
o objetivo de reorientar nossas ações 
nesse campo, alinhando ainda mais 
os perfis dos projetos patrocinados a 
nossa missão e plano estratégico. Outro 
efeito será um maior direcionamento 
das ações para privilegiar projetos 
de natureza socioeducativa.

Projetos técnico-científicos
Dos projetos patrocinados em 2016, 

93% abordaram temas diretamente 
relacionados a nossos princípios e 
diretrizes estratégicas. A maior parte 

apoiados, com uma programação de 
concertos, shows e sessões especiais 
de exibição de filmes. Também 
oferecemos, em 2016, nossas 
instalações a eventos como palestras 
e bate-papos, com destaque para as 
presenças do poeta Ferreira Gullar, do 
cineasta Zelito Viana, do curador da 
32ª Bienal de São Paulo, Jochen Volz, 
e de representantes do movimento 
LGBTI durante o Rio Festival de 
Gênero e Sexualidade no Cinema. 

O Espaço Cultural teve mais de 
25 mil visitas ao longo de 2016.

Norte
8%

Sul
8%

Sudeste
52%

Nordeste
25%
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http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/cultura-e-economia-criativa/espaco-cultural-bndes/


Aterro (ton)

 

Orgânico 167,11 Descarte realizado por empresa contratada

Entulho 70,42 Descarte realizado por empresa contratada

Reciclagem (ton) Geral 169,39 Descarte por meio das cooperativas e/ou 
empresas especializadas, de acordo com as 
características dos materiais/produtos

 Lâmpadas 0,42 Descarte por meio de empresa especializada 
para recuperação do mercúrio e reciclagem 
do material restante

Reutilização (ton)  1,05 Basicamente lixo eletrônico: descarte 
por meio de empresa especializada para 
triagem e posterior reutilização

Outros: infectante (ton)  0,17 Basicamente resíduos do ambulatório: 
descarte por meio de empresa especializada 
que faz a autolavagem (descontaminação) e 
posterior encaminhamento a aterro 

Novos fornecedores selecionados 
considerando critérios ambientais*

Peso total de resíduos discriminado por tipo e método de disposição (2016)

SEDE ECOEFICIENTE:  
CONDOMÍNIO SUSTENTÁVEL

O Edifício de Serviços Juvenal Osório Gomes 

(Edserj), no Rio de Janeiro, prédio em que o Banco 

realiza a maior parte de suas atividades, vem se 

modernizando a cada ano, com impacto positivo 

na gestão e na eficiência no uso de recursos. Em 

2016, destacamos o aperfeiçoamento dos sistemas 

de iluminação e condicionamento de ar do edifício, 

representando nova redução no consumo anual 

de energia (veja gráfico à direita). Gradualmente, 

estamos substituindo a iluminação fluorescente 

por iluminação baseada em LED e instalando 

sensores de presença em várias áreas do prédio, 

além da modernização do sistema de automação. 

Também estamos implantando projeto-piloto de 

iluminação no vigésimo pavimento do edifício, 

aliando tecnologia LED e iluminação de tarefa. 

Após avaliação de resultados, o projeto poderá ser 

ampliado para atender aos demais pavimentos. 

Atualmente, o condomínio do Edserj possui os 

seguintes selos e certificações: etiqueta PBE Edifica 

(Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas) – 

Saiba mais na seção 
Nossa equipe e estrutura

O consumo total de energia elétrica do  

Edserj entre janeiro e dezembro de 2016 foi de  

15.632 MWh, representando redução de 1,26% 

em relação ao mesmo período de 2015, quando 

consumiu 15.831 MWh, em que pese o aumento 

da população fixa do edifício a partir de agosto. 

O consumo de óleo diesel para abastecimento 

dos geradores e dos veículos de serviço foi de 

13.908 litros, 5,36% maior que os 13.200 litros 

consumidos no mesmo período do ano anterior.

CONSUMO DE ENERGIA – série comparativa

2016

15.632
MWH

2014

16.041 
MWH

2015

15.831
MWH

Consumo de água em litros

O consumo total de água potável do Edserj 

proveniente da distribuidora (Cedae) para os 

sistemas de condicionamento de ar, irrigação, 

instalações hidrossanitárias e purificadores, entre 

janeiro e dezembro de 2016, foi de 64.180.000 

litros, 0,38% maior que os 63.940.000 litros 

consumidos no mesmo período do ano anterior. 

O consumo de água mineral adquirida em 

recipientes plásticos entre janeiro e dezembro 

de 2016 foi de 60.286 litros, 6,46% menor 

que os 64.448 litros consumidos no mesmo 

período do ano anterior. O Edserj ainda não 

possui nenhum tipo de tratamento de água 

para reuso ou captação de água de chuva.

água proveniente do 
sistema de distribuição

(+ 0,38% que 2015)

CONSUMO DE ÁGUA EM 2015

64.180.000 litros 60.286 litros
água potável adquirida 
em recipientes plásticos

(-6,46% que 2015)

Inmetro; ENCE Geral Nível B – Procel;  

e certificação BREEAM In-Use. Estamos em 

processo de certificação LEED EBO&M.

Concurso  TotalPregão 
eletrônico

63

17

55

15

4 14 1

Concorrência

Total
Sustentáveis
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Criado em 2008, o Fundo Amazônia 
tem por finalidade captar doações para 
investimentos não reembolsáveis em 
ações de prevenção, monitoramento 
e combate ao desmatamento, e 
de promoção da conservação e do 
uso sustentável da floresta e da 
biodiversidade na Amazônia Legal. 

Considerada uma iniciativa pioneira 
de REDD+ (Redução de Emissões 
por Desmatamento e Degradação 
Florestal), o fundo é gerido pelo 
BNDES, que capta recursos, contrata 
e monitora projetos apoiados. Sua 
estrutura de governança envolve um 
comitê orientador em que participam 
entidades representativas da sociedade 
civil, de diversos ministérios e órgãos 
do Governo Federal e de todos os 
estados da região amazônica.

De 2008 até o fim de 2016,  
o BNDES captou doações no valor  
de R$ 2,8 bilhões, provenientes do 
governo da Noruega (maior doador), do 
banco alemão de desenvolvimento (KfW), 
e da Petrobras. No mesmo período, foram 
aprovados 86 projetos no total, somando  
R$ 1.397 milhões em investimentos. 

Em outubro, realizamos o  
seminário “Fundo Amazônia: 

desafios e perspectivas”, que reuniu 
representantes do Banco e do Governo 
Federal, os embaixadores da Noruega 
e da Alemanha, o setor privado e a 
sociedade civil, com o objetivo de escutar 
e entender como as ações do fundo 
podem ser mais eficazes e ter ainda 
mais impacto na sua missão de conciliar 
a redução do desmatamento com o 
desenvolvimento sustentável da região.

No mesmo mês, na reunião anual do 
fundo, em Oslo, recebemos aprovação 
da Noruega e da Alemanha para 
estender até 2030 a aplicação dos 
recursos, com novas doações previstas 
no valor de US$ 500 milhões por parte 
da Noruega e €100 milhões por parte 
da Alemanha, por meio do KfW.

Entre as principais ações do Fundo 
Amazônia em 2016, destacamos o 
fortalecimento do apoio aos povos 
indígenas que habitam a região. 
Aprovamos mais três projetos no âmbito 
da Chamada Pública de Apoio à Gestão 
Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, 
somando seis iniciativas no total, com 
R$ 63,3 milhões de apoio do fundo.

Considerando o apoio a atividades 
integrantes de outros projetos, o total 
de recursos destinados aos povos 

indígenas da região amazônica chega 
a R$ 154,6 milhões, distribuídos em 
22 projetos. Em matéria de dimensão 
territorial, já alcançamos mais de 50% 
das terras indígenas da região, que 
representam 23% da Amazônia Legal. 

Em Marrakech, na COP 22, 
apresentamos os resultados do fundo 
no combate ao desmatamento e no 
desenvolvimento sustentável, com 
destaque para o evento que organizamos 
no espaço dedicado ao Brasil, que 
teve como título The Amazon Fund 
as a Financial Instrument for REDD+: 
Fostering Sustainable Development in 
Tropical Forests. O Fundo Amazônia 
foi tema também de exposição 
no Global Landscape Forum.

Outro destaque de 2016 foi o Projeto 
Integrado da Amazônia. Destinamos 
R$ 33,7 milhões para a iniciativa, com 
o objetivo de investir em tecnologias 
e conhecimentos voltados para a 
recuperação, a conservação e  
o uso sustentável do bioma.  
O apoio se destina à execução de 
projetos de pesquisa e transferência 
de tecnologia das diversas unidades 
descentralizadas da Embrapa, que 
atuam como escritórios regionais. 

ALGUNS NÚMEROS DO FUNDO AMAZÔNIA

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS APOIADOS, POR NATUREZA  
DO EXECUTOR – 2008 A 2016

34%

44

Terceiro setor

Projetos apoiados Parcela dos recursos 

União

7
24%

Estados

21
38%

Municípios

7
1%

Universidades

6
1%

Instituição 
internacional

1 2% INTERESTADUAL
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19%
9

23%
13

11%
7

5%
29

14%
13

5%
2 2%

1

1%
1

8%
3

1%
1

6%
3

2%
1

2%
1

4%
1

2%
1

INTERNACIONAL

Projetos apoiados Participação no valor contratado (%)

Projetos que abrangem 
dois ou mais estados

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS APOIADOS, POR LOCALIZAÇÃO 
2008 A 2016

FUNDO AMAZÔNIA 

*Licitações que adotam algum tipo de critério 
sustentável em seus editais, como certificações, práticas 
e orientações relacionadas a questões socioambientais.
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http://www.fundoamazonia.gov.br



