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APRESENTAÇÃO

O

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o principal instrumento de

financiamento de longo prazo do Governo Federal. Para cumprir sua missão, apoia diversos segmentos
da economia brasileira, com especial destaque para a infraestrutura. Ciente de seu papel, o BNDES
busca aprimorar a mensuração da efetividade de seus investimentos para que a sociedade possa ter
acesso a informações e estatísticas sobre os projetos apoiados e verificar sua relevância.
Estamos comprometidos com a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, por isso, investir em
infraestrutura é nossa prioridade. Além de melhorar a vida das pessoas, permitindo, por exemplo, que
a energia chegue a suas casas ou que haja sistema de esgoto em suas cidades, o setor também tem
influência direta na integração das regiões do país e na competitividade e produtividade das empresas.
São quatro nossos espaços de atuação prioritários: geração de energia elétrica, saneamento, mobilidade
urbana e logística. Eles foram selecionados por terem alto impacto no desenvolvimento do país e pela
possibilidade de alta competitividade do BNDES.
A presença de fontes renováveis alternativas é crescente em nossa atuação. Desde 2016, focamos nosso
apoio em energias renováveis, dados os compromissos do país com a redução de emissões. Nos últimos
cinco anos, nossos desembolsos para energias renováveis e eficiência energética foram superiores a
R$ 34 bilhões, contribuindo para a realização de projetos de energia eólica, biomassa, solar e pequenas
centrais hidrelétricas.
No setor de saneamento ambiental, apoiamos a universalização do acesso da população brasileira
aos serviços de abastecimento de água potável e de tratamento de esgoto. Atuamos também no
enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo
inadequado dos resíduos sólidos urbanos.
O setor de mobilidade urbana enfrenta um déficit de investimentos, o que fica evidente nos
elevados tempos de deslocamento observados nas principais cidades brasileiras. Para minimizar
esses problemas, financiamos projetos que visam melhorar o transporte de passageiros por meio da
modernização da infraestrutura e do aumento da capacidade e das alternativas de transporte.
Em logística, temos trabalhado para aumentar a participação na matriz nacional de transportes dos
modais ferroviário, aquaviário e dutoviário, que são mais eficientes do ponto de vista energético e
ambiental. Essa transformação pode ser impulsionada por um conjunto de medidas, como a ampliação de
ativos de infraestrutura nesses setores, a interconexão das malhas ferroviárias, o tratamento de gargalos
logísticos e a melhoria das condições de acesso a esses modais.
Nosso apoio à infraestrutura pode se dar por meio de financiamentos, participações societárias e
aquisição de debêntures de projetos. Também auxiliamos os governos federal, estaduais e municipais
a estruturar projetos de desestatização. Em 2018, nosso apoio a projetos de infraestrutura superou
R$ 30,4 bilhões.

PRESENTATION

T

he Brazilian Development Bank (BNDES) is the Federal Government’s main instrument for

long-term financing. To fulfill its mission, it supports several segments of the Brazilian economy,
with special emphasis on infrastructure. Aware of its role, BNDES seeks to improve the measures of
effectiveness of its investments so that the society can have access to information and statistics about the
projects supported and verify their relevance.
We are committed to improving Brazilians’ quality of life, therefore, investing in infrastructure is our
priority. In addition to improving people’s lives by allowing, for example, energy to reach their homes or
sewage systems in their cities, the sector also has a direct influence on the integration of the country’s
regions and on the competitiveness and productivity of companies. There are four priority areas for
action: electricity generation, sanitation, urban mobility and logistics. They were selected for their high
impact on the country’s development and for the possibility of BNDES being highly competitive.
The presence of alternative renewable sources is increasing in our activities. Since 2016, we have focused
our support on renewable energy, given the country’s commitments to reducing emissions. In the last five
years, our disbursements for renewable energy and energy efficiency exceeded R$ 34 billion, contributing
to the realization of wind, biomass and solar energy, besides small hydropower projects.
In the environmental sanitation sector, we support the universalization of the Brazilian population’s access to
potable water supply and sewage treatment services. We also act in relation to the main environmental, social
and economic issues arising from the inadequate management of solid urban waste.
The urban mobility sector faces a deficit of investments, which is evident in the long travel times observed
in the main Brazilian cities. To minimize these issues, we finance projects aimed at improving passenger
transportation by modernizing infrastructure and increasing capacity and transportation alternatives.
In logistics, we have worked to increase the participation in the national transportation matrix of railway,
waterway and duct modalities, which are more energy and environmental efficient. This transformation
can be driven by a series of measures, such as the expansion of infrastructure assets in these sectors, the
interconnection of railway networks, the treatment of logistics bottlenecks, and the improvement of access
conditions to these modalities.
Our support for infrastructure can be provided through financing, corporate stakes and project debenture
acquisition. We also assist federal, state and municipal governments in structuring privatization projects.
In 2018, our support for infrastructure projects exceeded R$ 30.4 billion.

ENERGIA ELÉTRICA
Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica
O BNDES apoia investimentos produtivos em todas as etapas de produção e
fornecimento de energia elétrica no país, desde a geração, que tem foco em fontes
renováveis, passando pela transmissão da energia para locais mais próximos aos
centros consumidores, até os distribuidores que atendem consumidores finais, como
empresas e residências.
Na etapa de geração, o objetivo perseguido pelos projetos apoiados é, em grande
medida, a expansão de oferta de energia. Na etapa de transmissão, o apoio do BNDES
visa garantir o suprimento de energia para o sistema elétrico. Já no segmento de
distribuição de energia, o objetivo essencial é garantir a universalização da energia
com qualidade da rede.

A capacidade total de geração de energia a partir de fontes renováveis
adicionada em 2017-2018 por projetos apoiados equivale ao consumo
médio mensal de todos os domicílios das regiões Norte e Nordeste.
O BNDES apoiou 72% da expansão da rede de energia do país
no período 2017-2018.

ELECTRIC POWER
Generation, transmission and distribution
of electric power
BNDES supports productive investments in all stages of production and supply of
electric power in Brazil, from its generation – focused on renewable sources –, through
its transmission to places closer to consumer centers, and to the distributors serving
end-users such as businesses and households.
In the generation stage, the goal pursued by the projects supported is to expand the
supply of electric power. The support of BNDES in the transmission stage aims to ensure
the power supply to the electrical system. The essential objective in the distribution
segment is to ensure the universalization of electric power via the quality of the network.

The total power generation capacity from renewable sources added in
2017-2018 by supported projects is equivalent to the average monthly
consumption of all households in the north and northeast regions.
BNDES supported 72% of the country’s energy network expansion in the
2017-2018 period.

ENERGIA ELÉTRICA – ENTREGAS REALIZADAS OU PREVISTAS POR PROJETOS APOIADOS – 2017-2018
ELECTRIC POWER – DELIVERIES MADE OR EXPECTED BY SUPPORTED PROJECTS – 2017-2018
Entregas de capacidade de geração de energia elétrica realizadas em 2017-2018 por projetos apoiados
Deliveries of eletric generation capacity made by supported projects in 2017-2018

Hidrelétrica e PCH – 6.955 MW
Eólica – 3.305 MW

Hydroelectric and small hydros – 6,955 MW

Wind power – 3,305 MW

Termelétrica – 400 MW
Thermoelectric – 400 MW

Solar – 439 MW
Solar – 439 MW

Total – 11.099 MW

(expansão)

Total – 11,099 MW (expansion)

Entregas de transmissão de energia elétrica realizadas em 2017-2018 por projetos apoiados
Deliveries of electric power transmission made by supported projects in 2017-2018

7.678 km de linhas de
transmissão de energia (expansão)
7,678 km of power transmission
lines (expansion)

17.487 MVA de capacidade
de transformação de energia (expansão)
17,487 MVA of power
transformation capacity (expansion)

Entregas de distribuição de energia elétrica previstas por projetos aprovados em 2017-2018
Deliveries of electric power distribution expected by projects approved in 2017-2018
39.857 km de redes
de distribuição
(implantação/substituição)

39,857 km of
distribution networks

5.920 MVA de capacidade
de transformação de
energia em distribuição
5,920 MVA of power
transformation capacity
being distributed

72 subestações (construção)

(implementation/expansion)

424 subestações

(modernização/expansão)

424 substations
(modernization/expansion)

3,494,636 gauges (installation)

(implantação/expansão)

(implementation/replacement)

72 substations (construction)

3.494.636 medidores (instalação)

1.258 MVA de capacidade
de transformação de energia
em distribuição (substituição)
1,258 MVA of power
transformation capacity being
distributed (replacement)

LOGÍSTICA
O apoio a investimentos em logística no período 2017-2018 pode ser segmentado
em projetos de ferrovias, portos, aeroportos e concessões rodoviárias. O apoio a
ferrovias tem como principais objetivos quanto aos resultados esperados a ampliação da capacidade de fluxo de trens de carga, a recuperação da qualidade das vias
férreas e a melhoria da segurança do transporte ferroviário.
No modal rodoviário, o BNDES apoia investimentos de concessionárias com vistas
a ampliar a capacidade de fluxo de veículos, recuperar a qualidade do pavimento, aprimorar a prestação de serviços aos usuários e melhorar a segurança da infraestrutura.
O apoio ao modal portuário tem por objetivos finais ampliar a armazenagem e a movimentação de cargas em terminais e ampliar a capacidade de atracação de embarcações.
Os recursos destinados ao segmento de aeroportos, por sua vez, buscam ampliar
a capacidade de tráfego e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos.

O apoio do BNDES em 2017-2018 ao segmento portuário permitirá a
construção ou reforma de cerca de 100 mil m2 de área de armazenagem.
O apoio do BNDES ao segmento de aeroportos contribuirá para a ampliação
da capacidade de tráfego, com a construção ou reforma de 21 km de pistas
de pouso e decolagem e de 533 mil m2 de área de pátio de aeronaves.

LOGISTICS
The support to investments in logistics in the 2017-2018 period can be segmented in
projects of railways, ports, airports and road concessions. The main objectives of the
support to railways regard the expected results of the expansion of the freight trains’ flow
capacity, the railway tracks quality recovery and the safety improvement of rail transport.
Regarding roads, BNDES supports investments of concessionaires to expand the
capacity of vehicle flow, to recover the quality of road pavement, to improve the provision
of services to users, as well as the safety of the infrastructure.
The final objectives of the support to ports consist in expanding the storage and
handling of cargo in terminals and broadening the docking capacity of vessels.
The resources destined to airports aim to expand the traffic capacity and to improve
the quality of services offered.

The support of BNDES to the port segment in 2017-2018 will allow the
construction or renovation of about 100,000 m2 of storage area.
The support of BNDES to the airport segment will contribute to the
expansion of traffic capacity, with the construction or renovation of 21 km
of landing and takeoff runways, and 533,000 m2 of aircraft yard area.

AEROPORTOS – ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS APROVADOS EM 2017-2018
AIRPORTS – DELIVERIES EXPECTED BY PROJECTS APPROVED IN 2017-2018

56 pontes de
embarque (instalação)
56 boarding
bridges (installation)

21 km de pistas de pouso e
decolagem (construção/reforma)
21 km of landing and takeoff
runways (construction/renovation)

532.866 m² de pátios de aeronaves
(ampliação/reforma)

532,866 m² of aircraft yards (expansion/renovation)

30.410 m² de salas de embarque (ampliação)
30,410 m² of boarding rooms (expansion)

TOILET

Área comercial: 46.758 m²
(ampliação da área bruta locável)

Commercial area: 46,758 m²
(expansion of gross leasable area)

152 posições de check-in
(construção/modernização)

152 check-in positions
(construction/modernization)

VOO 2
MANAUS

PARANÁ

7.069 vagas de estacionamento (ampliação)
7,069 parking spaces (expansion)

ESTACIONAMENTO
DE VEÍCULOS

FERROVIAS – ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS APROVADOS EM 2017-2018
RAILWAYS – DELIVERIES EXPECTED BY PROJECTS APPROVED IN 2017-2018

1.990 dormentes

40 locomotivas

917 locomotivas

1,990 crossties (replacement)

40 locomotives (acquisition)

917 locomotives (renovation)

(substituição)

(aquisição)

(reforma)

25% do total de locomotivas
construídas no Brasil no período
25% of the total number of locomotives
built in Brazil during the period.

2.272 vagões

25.687 vagões

24,3 bilhões de TKU*/ano

2,272 freight wagons

25,687 freight wagons

24.3 billion TKM*/year

(acquisition)

(renovation)

of cargo capacity

(aquisição)

de capacidade de carga

(reforma)

40% do total de vagões construídos
no Brasil no período
40% of the total number of wagons
built in Brazil during the period
Nota: * TKU – toneladas por quilômetro útil.
Note: *TKM – ton-kilometer.

ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS APROVADOS EM 2017-2018
RAILWAYS – DELIVERIES EXPECTED BY ROAD CONCESSION PROJECTS APPROVED IN 2017-2018
INDICADOR | INDICATOR

Entrega | Delivery

Duplicação de rodovias

306 km

Duplication of highways

306 km

Pavimentação de rodovias (novos trechos)

18 km

Road paving (new stretches)

18 km

Reconstrução/restauração de rodovias

434 km

Reconstruction/restoration of highways

434 km

SANEAMENTO AMBIENTAL
Outra atuação relevante do BNDES em infraestrutura diz respeito ao apoio a
investimentos em saneamento ambiental, segmento para o qual a teoria econômica
aponta alto nível de externalidades positivas. Em relação a água e esgoto, os objetivos
perseguidos pelo BNDES estão ligados à ampliação do fornecimento de água como
serviço essencial ao bem-estar, à ampliação da coleta e tratamento de esgoto sanitário e à promoção de melhorias operacionais dos provedores dos serviços, como
qualidade do abastecimento.
Em relação a tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, o apoio do Banco
tem como objetivos o aumento da capacidade de tratamento, a remediação de áreas
contaminadas (que geram impactos negativos ao meio ambiente) e a valorização dos
resíduos, por meio, por exemplo, da geração de energia a partir do material orgânico.

Estima-se que os projetos aprovados em 2017-2018 possibilitem o acesso
de mais de 943 mil pessoas a esgotamento sanitário, por meio de 260 mil
novas ligações de esgoto.

ENVIRONMENTAL SANITATION
Another relevant performance of BNDES in infrastructure concerns the support
to investments in environmental sanitation, a segment for which economic theory
indicates a high level of positive externalities. Regarding water and sewage, the objectives
pursued by BNDES are linked to the expansion of the water supply as an essential
welfare service, to the expansion of the collection and treatment of sanitary sewage,
and to the promotion of operational improvements of the service providers—such as
the quality of supply.
Regarding the treatment and disposal of municipal solid waste, the support of
BNDES aims to increase the treatment capacity, the remediation of contaminated areas
(which generate negative impacts on the environment), and the valuation of waste, for
example, by generating electric power from organic waste.

Estimations suggest that projects approved in 2017-2018 will allow access
of more than 943,000 people to sanitary sewage, through 260,000 new
sewer pipelines.

SANEAMENTO (ÁGUA) – ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS APROVADOS EM 2017-2018
SANITATION (WATER) – DELIVERIES EXPECTED BY PROJECTS APPROVED IN 2017-2018

2.688.812 hidrômetros (substituição)

315.246 hidrômetros (instalação)

2,688,812 hydrometers (replacement)

315,246 hydrometers (installation)

94.783 ligações de água (ampliação)
94,783 water connections (expansion)

118 km de rede de água (substituição)
118 km water network (replacement)

550 km de rede e adutora
de água (ampliação)

16.250 mil litros de capacidade
de reservação de água (ampliação)

550 km water network and
pipelines (expansion)

16.25 million liters of water
reservation capacity (expansion)

518 litros/segundo de capacidade
de tratamento de água (ampliação)
518 liters/second of water treatment
capacity (expansion)

145 litros/segundo de
capacidade de captação
de água bruta (ampliação)
145 liters/second of raw
water collection capacity
(expansion)

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ENTREGAS PREVISTAS
POR PROJETOS APROVADOS EM 2017-2018
TREATMENT AND DISPOSAL OF SOLID WASTE – DELIVERIES EXPECTED BY PROJECTS
APPROVED IN 2017-2018

2.450

t/dia
de capacidade de tratamento
e destinação de resíduos sólidos (ampliação)

2,450 ton/day
of treatment and disposal of solid waste (expansion)

Equivalente à produção
de lixo diária de 2,37 milhões de pessoas
Equivalent to the daily production
of 2.37 million people

Fonte: Abreipe
Source: Abreipe

ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DE SANEAMENTO (ESGOTO) APROVADOS EM 2017-2018
DELIVERIES EXPECTED BY SANITATION PROJECTS (SEWAGE) APPROVED IN 2017-2018
INDICADOR | INDICATOR

Entrega | Delivery

Capacidade de tratamento de esgoto

2.874 litros/segundo

Sewage treatment capacity

2,874 liters/second

Extensão de rede, interceptor e coletores de esgoto

2.699 km

Expansion of the sewer network, interceptor and collectors

2,699 km

Substituição de rede, interceptores, coletores e linhas de recalque
de esgoto

136 km

Replacement of the sewer network, interceptors, collectors and
solid waste lines.

Novas ligações de esgoto
New sewer pipelines

136 km

259.877 unidades
259,877 units
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