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Objetivo
Programa para a sustentabilidade ambiental:

Financiamento da implantação de micro e/ou mini-

usinas geradoras de energias alternativas renováveis,

tais como energia solar, biomassa e eólica



Público-alvo

Produtores rurais (PF e PJ) e cooperativas 

agropecuárias

Características Negociais

$

Itens Financiáveis

Usinas geradoras de energia (micro ou mini)

Demais itens necessários para instalação

Finalidade

Possibilitar a geração de créditos para 

compensação junto às empresas distribuidoras 

de energia; redução do custo de produção, 

autossuficiência na geração de energia; 

produção e utilização de energia limpa; 

transferência de tecnologia ao campo; 

manutenção da renda e ampliação dos 

negócios com o setor agropecuário  



Agricultura Familiar

PRONAF ECO: teto de R$ 165 mil, prazo

total de até 10 anos e juros de 2,5% a.a.

$

Agricultura Empresarial

FCO RURAL: teto de R$ 30 milhões, prazo

total de até 12 anos e juros de 5,86 a 6,76%

a.a.

INOVAGRO: teto de R$ 1,3 milhão, prazo total

de até 10 anos e juros de 6,0% a.a.

INVESTE AGRO: não há teto, prazo total de

até 5 anos e juros livres.

PRONAMP: teto de R$ 430 mil, prazo total de

até 8 anos e juros de 6% a.a.

Linhas de Crédito



Cooperativas

PRONAF AGROINDÚSTRIA: teto de R$ 35

milhões, prazo total de até 10 anos e juros de

4,6% a.a.

PRODECOOP: teto de R$ 150 milhões,

prazo total de até 10 anos e juros de 7% a.a.

Linhas de Crédito



Benefícios

Redução do custo de 

produção com a 

compensação da 

energia elétrica 

produzida 

Possibilidade de 

regularização de 

passivos ambientais 

e correta destinação 

de dejetos oriundos 

da atividade 

agropecuária

Geração de receita 

adicional para o 

produtor rural com a 

venda de biogás e 

demais 

fertilizantes/adubos 

orgânicos



Regulamentação
Resoluções Normativas:

 Resolução Normativa ANEEL nr. 482, de 12.04.2012

 Resolução Normativa ANEEL nr. 687, de 20.10.2015



Sistema de 

Compensação



bb.com.br

Central de Relacionamento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Deficientes Auditivos/Fala
0800 729 0088

SAC
0800 729 0722

Ouvidoria BB
0800 729 5678
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