
ANEXO I – PROGRAMA ABC 

Programa ABC - Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito 
Estufa na Agricultura: MCR 13-7 e Circular AGRIS nº 17/2016 (BNDES), de 
07.06.16 

a) objetivos: (Res 3.979, art. 1º): 

I - reduzir as emissões de gases de efeito estufa oriundas das atividades 
agropecuárias; 

II - reduzir o desmatamento; 

III - aumentar a produção agropecuária em bases sustentáveis; 

IV - adequar as propriedades rurais à legislação ambiental; 

V - ampliar a área de florestas cultivadas; 

VI - estimular a recuperação de áreas degradadas; 

 

c) finalidade do crédito de investimento: (Res, 4.105, art 6º; Res 4.488 art 
4º) 

 

I - recuperação de pastagens degradadas (ABC Recuperação); (Res, 4.105, art 
6º) 

II - implantação e melhoramento de sistemas orgânicos de produção 
agropecuária (ABC Orgânico); (Res, 4.105, art 6º) 

III - implantação e melhoramento de sistemas de plantio direto "na palha" (ABC 
Plantio Direto); (Res, 4.105, art 6º) 

IV - implantação e melhoramento de sistemas de integração lavoura-pecuária, 
lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta e de sistemas 
agroflorestais (ABC Integração); (Res, 4.105, art 6º) 

V - implantação, manutenção e melhoramento do manejo de florestas 
comerciais, inclusive aquelas destinadas ao uso industrial ou à produção de 
carvão vegetal (ABC Florestas); (Res, 4.105, art 6º) 

VI - adequação ou regularização das propriedades rurais frente à legislação 
ambiental, inclusive recuperação da reserva legal, áreas de preservação 
permanente, recuperação de áreas degradadas e implantação e melhoramento 
de planos de manejo florestal sustentável (ABC Ambiental); (Res, 4.105, art 6º) 

VII - implantação, melhoramento e manutenção de sistemas de tratamento de 
dejetos e resíduos oriundos da produção animal para a geração de energia e 
compostagem (ABC Tratamento de Dejetos); (Res, 4.105, art 6º) 

VIII - implantação, melhoramento e manutenção de florestas de dendezeiro, 
prioritariamente em áreas produtivas degradadas (ABC Dendê); (Res, 4.105, 
art 6º) 

IX - estímulo ao uso da fixação biológica do nitrogênio (ABC Fixação); (Res, 
4.105, art 6º) 



X - implantação, melhoramento e manutenção de plantações de açaí e de 
cacau no bioma Amazônia, desde que observada as condições de que trata o 
MCR 2-1-12 (ABC Bioma Amazônia); (Res 4.488 art 4º)     

 

d) itens financiáveis, desde que vinculados a projetos destinados às 
finalidades relacionadas na alínea "c": (Res 3.979, art. 1º; Res, 4.105, art 
6º; Res 4.227, art. 6º; Res, 4.338, art 7º): 

 

I - elaboração de projeto técnico e georreferenciamento das propriedades 
rurais, inclusive das despesas técnicas e administrativas relacionadas ao 
processo de regularização ambiental; (Res 3.979, art. 1º) 

II - assistência técnica necessária até a fase de maturação do projeto; (Res 
3.979, art. 1º) 

III - realocação de estradas internas das propriedades rurais para fins de 
adequação ambiental; (Res 3.979, art. 1º) 

IV - aquisição de insumos e pagamento de serviços destinados a implantação e 
manutenção dos projetos financiados; (Res 3.979, art. 1º) 

V - pagamento de serviços destinados à conversão da produção orgânica e sua 
certificação; (Res 3.979, art. 1º) 

VI - aquisição, transporte, aplicação e incorporação de corretivos agrícolas 
(calcário e outros); (Res 3.979, art. 1º) 

VII - marcação e construção de terraços e implantação de práticas 
conservacionistas do solo; (Res 3.979, art. 1º) 

VIII - adubação verde e plantio de cultura de cobertura do solo; (Res 3.979, art. 
1º) 

IX - aquisição de sementes e mudas para formação de pastagens e de 
florestas; (Res 3.979, art. 1º) 

X - implantação de viveiros de mudas florestais; (Res 3.979, art. 1º) 

XI - operações de destoca; (Res 3.979, art. 1º) 

XII - implantação e recuperação de cercas, aquisição de energizadores de 
cerca, aquisição, construção ou reformas de bebedouros e de saleiro ou 
cochos de sal; (Res 3.979, art. 1º) 

XIII - aquisição de bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, para reprodução, 
recria e terminação, e sêmen, óvulos e embriões dessas espécies, limitada a 
40% (quarenta por cento) do valor financiado; (Res, 4.338, art 7º) 

XIV - aquisição de máquinas, implementos e equipamentos de fabricação 
nacional, inclusive para a implantação de sistemas de irrigação, para a 
agricultura e pecuária, biodigestores, máquinas e equipamentos para a 
realização da compostagem e para produção e armazenamento de energia, 
limitados a 40% (quarenta por cento) do valor financiado, com exceção do item 
relacionado no MCR 13-7-1-“c”-VII, cujo limite de financiamento pode ser de 
até 100% (cem por cento) do valor do projeto a ser financiado; (Res, 4.105, art 
6º) 



XV - construção e modernização de benfeitorias e de instalações, na 
propriedade rural; (Res 3.979, art. 1º) 

XVII - despesas relacionadas ao uso de mão-de-obra própria, desde que 
compatíveis com estruturas de custos de produção regional (coeficiente 
técnico, preço e valor), indicadas por instituições oficiais de pesquisa ou de 
assistência técnica (federal ou estadual), e desde que se refiram a projetos 
estruturados e assistidos tecnicamente, admitindo-se, nessa hipótese, que a 
comprovação da aplicação dos recursos seja feita mediante apresentação de 
laudo de assistência técnica oficial atestando que o serviço, objeto de 
financiamento, foi realizado de acordo com o preconizado no projeto, devendo 
mencionado laudo ser apresentado pelo menos uma vez a cada semestre civil; 
(Res 3.979, art. 1º) 

JUROS PRAZO 

taxa efetiva de juros de 8,5 

% a.a. 

Reembolso, em parcelas semestrais ou anuais, definido de 

acordo com o projeto técnico e com o fluxo de receitas da 

propriedade beneficiada, em: (Res 3.979, art. 1º; Res, 4.124, 

art 6º ) 

 

I - até 5 (cinco) anos, com até 24 (vinte e quatro) meses de 

carência, quando o crédito for destinado à implantação de 

viveiros de mudas florestais; (Res 3.979, art. 1º) 

 

II - até 8 (oito) anos, com até 36 (trinta e seis) meses de 

carência, quando se tratar de investimentos destinados à 

adequação ao sistema de agricultura orgânica e à 

recuperação de pastagens e de sistemas produtivos de 

integração lavoura-pecuária, lavoura-floresta, pecuária-

floresta ou lavoura-pecuária-floresta, podendo ser estendido a 

até 12 (doze) anos quando a componente florestal estiver 

presente; (Res 3.979, art. 1º) 

 

III - até 12 (doze) anos, com carência de até 8 (oito) anos, não 

podendo ultrapassar 6 (seis) meses da data do primeiro corte, 



quando se tratar de projetos para implantação e manutenção 

de florestas comerciais e para produção de carvão vegetal, 

podendo o prazo ser estendido para até 15 (quinze) anos a 

critério da instituição financeira e quando a espécie florestal 

assim o justificar, podendo também a carência ser estendida 

ao pagamento dos juros, desde que previsto no projeto; (Res 

3.979, art. 1º) 

 

IV - até 15 (quinze) anos, com carência de até 12 (doze) 

meses, quando se tratar de projetos para recomposição e 

manutenção de áreas de preservação permanente ou de 

reserva legal; (Res 3.979, art. 1º) 

 

V - até 12 (doze) anos, com carência de até 6 (seis) anos, 

quando se tratar de projetos para implantação e manutenção 

de florestas de dendezeiro; (Res 3.979, art. 1º) 

 

VI - até 10 (dez) anos, com carência de até 5 (cinco) anos, de 

acordo com o projeto, para as demais finalidades não 

enquadráveis nas alíneas anteriores. (Res 4.124 art 6º) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – LINHAS EXISTENTES QUE CONCORREM COM O ABC 

 

CRÉDITOS DE CUSTEIO: MCR 3-2       

3 - Admite-se financiar como itens de custeio: (Res 4.226 art 2º; Res 4.489 art 
1º): 

II - aquisição de insumos, antecipadamente em relação ao ciclo produtivo a que 
se destinam, observadas as condições estabelecidas no item 15 para as 
operações denominadas de pré-custeio; 

II - aquisição de insumos, em qualquer época do ano. (Res 4.226 art 2º). 

 

20 - O orçamento de custeio pecuário pode incluir verbas para limpeza e 
restauração de pastagens, fenação, silagem e formação de forragens 
periódicas de ciclo não superior a 2 (dois) anos, para consumo de rebanho 
próprio. (Res 4.106). 

 

JUROS PRAZO 

9,5% 

Agrícola: 2 anos 

Pecuário: 6 meses a 2 anos 

 

 

CRÉDITOS DE INVESTIMENTO: MCR 3-3       

2 - São financiáveis os seguintes investimentos fixos: (Res 4.106): 

c) obras de irrigação, açudagem, drenagem; 

d) florestamento, reflorestamento, desmatamento e destoca; 

e) formação de lavouras permanentes; 

f) formação ou recuperação de pastagens; 

g) eletrificação e telefonia rural; 

h) proteção, correção e recuperação do solo, inclusive a aquisição, transporte e 
aplicação dos insumos para estas finalidades. 

 

4 - O orçamento ou plano de investimento pode prever verbas para: (Res 
4.106; Res 4.226 art 3º; Res 4.489 art 3º) 

a) despesas com projeto ou plano de custeio e de administração; (Res 4.106) 



b) recuperação ou reforma de máquinas, tratores, embarcações, veículos e 
equipamentos, bem como aquisição de acessórios ou peças de reposição, 
salvo se decorrente de sinistro coberto por seguro; (Res 4.106) 

c) o processo de georreferenciamento de propriedades rurais; (Res 4.226 art 
3º) 

d) financiamento de projetos para regularização ambiental da propriedade rural, 
inclusive para efeito da inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), desde 
que definida no projeto técnico a viabilidade econômica das atividades 
desenvolvidas na propriedade para pagamento do crédito. (Res 4.489 art 3º)                        

 

 

JUROS  PRAZO 

9,5% 

11 - O financiamento está sujeito aos seguintes 

prazos máximos, que incluem a carência: (Res 

4.106) 

a) investimento fixo: 12 (doze) anos; 

b) investimento semifixo: 6 (seis) anos. 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO MÉDIO PRODUTOR RURAL 
(PRONAMP) : MCR 8-1 e CIRCULAR SUP/AGRIS Nº 20/2016-BNDES 

 São financiáveis itens como: 

 construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações permanentes; 
 obras de irrigação, açudagem, drenagem, proteção e recuperação do solo; 
 destoca, florestamento e reflorestamento; 
 formação de lavouras permanentes; 
 formação ou recuperação de pastagens; 
 eletrificação e telefonia rural; 
 aquisição de animais para reprodução, cria ou serviço; 
 aquisição de equipamentos empregados na medição de lavouras; 
 despesas com projeto ou plano (custeio e administração); 
 recuperação ou reforma de máquinas, tratores, embarcações, veículos e 
equipamentos, bem como aquisição de acessórios ou peças de reposição, 
salvo se decorrente de sinistro coberto por seguro; 
 aquisição de máquinas; tratores; veículos, embarcações; aeronaves; 
equipamentos e implementos, desde que destinados especificamente à 
atividade agropecuária; 
 custeio associado, limitado a 30% do valor total do projeto de investimento.             



JUROS PRAZO 

8,5% 

e) prazos de reembolso: (Res 3.987; Res 4.100 art 

1º) 

I - custeio: 2 anos - os estabelecidos no MCR 3-2; 

(Res 3.987) 

II - investimento: os estabelecidos no MCR 3-3-11 

para as operações efetuadas com recursos 

obrigatórios de que trata o MCR 6-2 e até 8 (oito) 

anos, incluídos até 3 (três) anos de carência, nas 

operações efetuadas com recursos equalizados 

pelo TN, ressalvado o disposto no item 3; (Res 

4.100 art 1º) 

 

 
MODERINFRA - PROGRAMA DE INCENTIVO À IRRIGAÇÃO E À 
PRODUÇÃO EM AMBIENTE PROTEGIDO: MCR 13-3 e Circular AGRIS nº 
14/2016 (BNDES), de 07.06.2016: 
 
b) itens financiáveis: 
I - investimentos relacionados com todos os itens inerentes aos sistemas de 
irrigação, inclusive infraestrutura elétrica e reserva de água; 
II - aquisição, implantação e recuperação de equipamentos e instalações para 
proteção de cultivos inerentes à olericultura, fruticultura, floricultura, cafeicultura 
e produção de mudas de espécies florestais; 
 

JUROS PRAZO 

taxa efetiva de juros de 

8,5% a.a. 

prazo de reembolso: até 12 

(doze) anos, incluídos até 3 

(três) anos de carência; 

 
 
MODERAGRO - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E 
CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS: MCR 13-4 
 
c) itens financiáveis: 



I - construção, instalação e modernização de benfeitorias, aquisição de 
equipamentos de uso geral, inclusos os para manejo e contenção dos animais, 
outros investimentos necessários ao suprimento de água, alimentação e 
tratamento de dejetos relacionados às atividades de criação animal ao amparo 
deste programa, e construção e ampliação das instalações destinadas à 
guarda de máquinas e implementos agrícolas e a estocagem de insumos 
agropecuários; (Res 4.488 art 2º)    (*) 
 
II - implantação de frigorífico e de unidade de beneficiamento, industrialização, 
acondicionamento e armazenagem de pescados e produtos da aquicultura, 
aquisição de máquinas, motores, equipamentos e demais materiais utilizados 
na pesca e produção aquícola, inclusive embarcações, equipamentos de 
navegação, comunicação e ecossondas, e demais itens necessários ao 
empreendimento pesqueiro e aquícola; (Res 3.986 art 7º) 
 
III - reposição de matrizes bovinas ou bubalinas, por produtores rurais que 
tenham tido animais sacrificados em virtude de reação positiva a testes 
detectores de brucelose ou tuberculose, desde que realizem pelo menos um 
teste para a doença identificada, em todo o rebanho, conforme Cadastro no 
Órgão Estadual de Defesa Sanitária Animal ou cujas propriedades estejam 
participando de inquérito epidemiológico oficial em relação às doenças citadas, 
e atendam a todos os requisitos referentes à Instrução Normativa nº 6, de 8 de 
janeiro de 2004, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e outros normativos correlatos; 
(Res 4.227 art 3º) 
 
IV - obras decorrentes da execução de projeto de adequação sanitária e/ou 
ambiental relacionado às atividades constantes das finalidades deste 
programa; (Res 3.979 art 1º) 
 
V - aquisição de matrizes e de reprodutores ovinos e caprinos; (Res 3.979 art 
1º) 
 

Itens financiáveis (BNDES): Circular AGRIS nº 12/2016 de 07.06.2016 

 construção, instalação e modernização de benfeitorias; 
 aquisição de equipamentos de uso geral, inclusos os para manejo e 

contenção dos animais 
 investimentos necessários ao suprimento de água, alimentação e 

tratamento de dejetos relacionados às atividades de criação animal ao 
amparo deste Programa; 

 implantação de frigorífico e de unidade de beneficiamento; 
 industrialização, acondicionamento e armazenagem de pescados e 

produtos da aquicultura; 
 aquisição de máquinas, motores, equipamentos e demais materiais 

utilizados na pesca e produção aquícola, inclusive embarcações, 
equipamentos de navegação, comunicação e ecossondas, e demais 
itens necessários ao empreendimento pesqueiro e aquícola; 

 aquisição de matrizes e de reprodutores ovinos e caprinos; 



 reposição de matrizes bovinas ou bubalinas, por produtores rurais que 
tenham tido animais sacrificados em virtude de reação positiva a testes 
detectores de brucelose ou tuberculose; 

 obras decorrentes da execução de projeto de adequação sanitária e/ou 
ambiental relacionado às atividades constantes do objetivo deste 
Programa; 

 custeio associado ao projeto de investimento quando relacionado com 
gastos de manutenção até a obtenção da primeira colheita ou produção, 
ou quando relacionado à aquisição de matrizes e de reprodutores 
bovinos, na atividade pecuária leiteira, limitado a 35% do valor do 
financiamento; e 

 fertilizantes, corretivos, defensivos agrícolas ou sementes fiscalizadas 
ou certificadas, comprovadamente adquiridos até 180 dias antes da 
formalização do crédito e destinados à lavoura financiada. 

 

JUROS PRAZOS 

taxa efetiva de juros de 9,5 

% a.a. 

prazo de reembolso: até 10 

(dez) anos, incluídos até 3 

(três) anos de carência 

 

INOVAGRO - PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA: MCR 13-9 e Circular AGRIS nº 10/2016 
(BNDES), de 07.06.2016 

Itens financiáveis: 

 Implantação de sistemas para geração e distribuição de energia 
alternativa à eletricidade convencional, para consumo próprio, como a 
energia eólica, solar e de biomassa, observado que o projeto deve ser 
compatível com a necessidade de demanda energética da atividade 
produtiva instalada na propriedade rural; 

 serviços de agricultura de precisão, desde o planejamento inicial da 
amostragem do solo à geração dos mapas de aplicação de fertilizantes e 
corretivos; 

 automação, adequação e construção de instalações para os segmentos 
de avicultura, suinocultura e pecuária de leite, inclusive a aquisição 
integrada ou isolada de máquinas e equipamentos para essa finalidade, 
devendo o crédito ser concedido a beneficiário que atue na atividade há 
mais de um ano;  

 programas de computadores para gestão, monitoramento ou 
automação; 

 consultorias para a formação e capacitação técnica e gerencial das 
atividades produtivas implementadas na propriedade rural; 



 aquisição de material genético (sêmen, embriões e oócitos), 
provenientes de doadores com certificado de registro e avaliação de 
desempenho ou, alternativamente para pecuária de corte, o certificado 
especial de identificação de produção (CEIP); 

 itens que estejam em conformidade com os Sistemas de Produção 
Integrada Agropecuária PI-Brasil e Bem-Estar Animal, e aos Programas 
Alimento Seguro das diversas cadeias produtivas, e Boas Práticas 
Agropecuárias da Bovinocultura de Corte e Leite; 

 itens ou produtos desenvolvidos no âmbito do Programa de Inovação 
Tecnológica (Inova-Empresa); 

 assistência técnica necessária para a elaboração, implantação, 
acompanhamento e execução do projeto, limitada a 4% do valor total do 
financiamento; e 

 custeio associado ao projeto de investimento e aquisição de matrizes e 
reprodutores, com certificado de registro genealógico, emitido por 
associações de criadores autorizados pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), e avaliação de desempenho (até 
30% do valor financiado). 

 

JUROS PRAZO 

taxa efetiva de juros de 8,5 

% a.a 

prazo de reembolso: até 10 

(dez) anos, incluídos até 3 

(três) anos de carência. 

 

Condições vigentes até março/2017 segundo o MANUAL DO CRÉDITO 
RURAL e normas do BNDES. 
 

ANEXO III – LINHAS DO PRONAF 

 

PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR (PRONAF)  E PRONAF MAIS ALIMENTOS: MCR 10-5 e 
CIRCULAR SUP/AOI Nº 53/2016-BNDES 

 
c) encargos financeiros para as operações contratadas a partir de 1º/7/2016: 
taxa efetiva de juros de 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por cento ao 
ano) para os seguintes empreendimentos e finalidades: (Res 4.483 art 3º) : 
                                    
I - adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos 
recursos naturais, incluindo a correção da acidez e da fertilidade do solo e a 
aquisição, transporte e aplicação dos insumos para essas finalidades; 



II - formação e recuperação de pastagens, capineiras e demais espécies 
forrageiras, produção e conservação de forragem, silagem e feno destinados à 
alimentação animal; 
III - implantação, ampliação e reforma de infraestrutura de captação, 
armazenamento e distribuição de água, inclusive aquisição e instalação de 
reservatórios d’água, infraestrutura elétrica e equipamentos para a irrigação; 
IV - aquisição e instalação de estruturas de cultivo protegido, inclusive os 
equipamentos de automação para esses cultivos; 
V - construção de silos, ampliação e construção de armazéns destinados à 
guarda de grãos, frutas, tubérculos, bulbos, hortaliças e fibras; 
VI - aquisição de tanques de resfriamento de leite e ordenhadeiras; 
 
Bens e serviços financiáveis pelo Pronaf (BNDES):  
São financiáveis itens diretamente relacionados com a implantação, ampliação 
ou modernização da estrutura das atividades de produção, de armazenagem, 
de transporte ou de serviços agropecuários ou não agropecuários, no 
estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, observado o 
disposto no MCR, tais como: 
 

 construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações 
permanentes; 

 obras de irrigação, açudagem, drenagem, proteção e recuperação do 
solo; 

 florestamento, reflorestamento e destoca; 
 formação de lavouras permanentes; 
 formação ou recuperação de pastagens; 
 aquisição de máquinas e equipamentos novos de provável duração útil 

superior a 5 (cinco) anos; 
 aquisição de instalações, máquinas e equipamentos novos de provável 

duração útil não superior a 5 (cinco) anos; 
 aquisição de máquinas e equipamentos usados, com certificado de 

garantia; i) Eletrificação e telefonia rural; 
 recuperação ou reforma de máquinas e equipamentos; 
 em projeto de implantação de cultura permanente, gastos com tratos 

culturais (fertilizantes, adubos, corretivos de solo etc.) até a ocorrência 
da primeira safra em escala comercial, desde que os gastos para a 
implantação da cultura também estejam sendo financiados; 

 em pecuária, gastos tradicionalmente considerados como de custeio, 
tais como aquisição de larva, pós-larva, pintos de um dia e ração, desde 
que Classificação: Documento Ostensivo Unidade Gestora: AGRIS 11 
ocorram até a primeira safra em escala comercial e que os demais 
gastos de implantação do projeto estejam sendo financiados; 

 gastos com assistência técnica até 2% (dois por cento), a cada ano, do 
saldo devedor do financiamento; 

 proteção, correção e recuperação do solo, inclusive a aquisição, 
transporte e aplicação dos insumos para estas finalidades; 

 aquisição de tratores, colheitadeiras, implementos e embarcações. 

JUROS  PRAZO 



c) encargos financeiros para as 

operações contratadas a partir de 

1º/7/2016: taxa efetiva de juros de 

2,5% a.a. (dois inteiros e cinco 

décimos por cento ao ano) para os 

seguintes empreendimentos e 

finalidades: (Res 4.483 art 3º) 

                                     

I - adoção de práticas 

conservacionistas de uso, manejo e 

proteção dos recursos naturais, 

incluindo a correção da acidez e da 

fertilidade do solo e a aquisição, 

transporte e aplicação dos insumos 

para essas finalidades; 

II - formação e recuperação de 

pastagens, capineiras e demais 

espécies forrageiras, produção e 

conservação de forragem, silagem e 

feno destinados à alimentação 

animal; 

III - implantação, ampliação e reforma 

de infraestrutura de captação, 

armazenamento e distribuição de 

água, inclusive aquisição e instalação 

de reservatórios d’água, infraestrutura 

elétrica e equipamentos para a 

irrigação; 

IV - aquisição e instalação de 

estruturas de cultivo protegido, 

inclusive os equipamentos de 

e) prazo de reembolso: (Res 4.483 art 

3º; Res 4.513 art 5º)       

                                                                                                        

II - até 5 (cinco) anos, com até 1 (um) 

ano de carência, para os itens I e II, da 

alínea “c” e para a aquisição de 

caminhonetes de carga; (Res 4.483 art 

3º) 

 

III - até 10 (dez) anos, incluídos até 3 

(três) anos de carência, para os demais 

itens financiáveis; (Res 4.483 art 3º) 



automação para esses cultivos; 

V - construção de silos, ampliação e 

construção de armazéns destinados à 

guarda de grãos, frutas, tubérculos, 

bulbos, hortaliças e fibras; 

VI - aquisição de tanques de 

resfriamento de leite  

e ordenhadeiras; 

 

d) encargos financeiros para os 

demais empreendimentos e 

finalidades, em operações 

contratadas a partir de 1º/7/2016: 

taxa efetiva de juros de 5,5% a.a. 

(cinco inteiros e cinco décimos por 

cento ao ano); (Res 4.483 art 3º) 

 

 

 

PRONAF ECO - CRÉDITO PARA INVESTIMENTO EM ENERGIA 
RENOVÁVEL E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: MCR 10-16 

Financiamento dos sistemas de base agroecológica ou orgânicos, incluindo-se 
os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento. 

Projetos de investimento que visem implantar, utilizar e/ou recuperar 
(BNDES): Circular nº 53/2016 de 28.12.2016 

I - pequenos aproveitamentos hidroenergéticos; (Res 4.483 art 9º)                                                                                      
II - tecnologias de energia renovável, como o uso da energia solar, da 
biomassa, eólica, miniusinas de biocombustíveis e a substituição de tecnologia 
de combustível fóssil por renovável nos equipamentos e máquinas agrícolas; 
(Res 4.483 art 9º)  (*) 
III - tecnologias ambientais, como estação de tratamentos de água, de dejetos 
e efluentes, compostagem e reciclagem 



IV - projetos de adequação ambiental como implantação, conservação e 
expansão de sistemas de tratamento de efluentes, compostagem, desde que 
definida no projeto técnico a viabilidade econômica das atividades 
desenvolvidas na propriedade para pagamento do crédito 
V - adequação ou regularização das unidades familiares de produção à 
legislação ambiental, inclusive recuperação da reserva legal, áreas de 
preservação permanente, recuperação de áreas degradadas e implantação e 
melhoramento de planos de manejo florestal sustentável, desde que definida 
no projeto técnico a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na 
propriedade para pagamento do crédito;  
VI - implantação de viveiros de mudas de essências florestais e frutíferas 
fiscalizadas ou certificadas; (Res 4.483 art 9º)            (*) 
VII - silvicultura, entendendo-se por silvicultura o ato de implantar ou manter 
povoamentos florestais geradores de diferentes produtos, madeireiros e não 
madeireiros; (Res 4.483 art 9º)                                                  

 

JUROS PRAZOS 

I - para as operações destinadas ao 

financiamento de uma ou mais finalidades listadas 

nos incisos de I a VI alínea “b”: taxa efetiva de 

juros de 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos 

por cento ao ano); 

 

II - para as operações destinadas ao 

financiamento da finalidade listada no inciso VII  

da alínea “b”: taxa efetiva de juros de 5,5% a.a 

(cinco inteiros e cinco décimos por cento ao ano); 

 

 

e) prazo de reembolso: 

conforme a finalidade 

prevista na alínea “b”:  

(Res 4.483 art 9º)          

                                           

(*) 

I - para projetos de 

miniusinas de 

biocombustíveis previstos 

no inciso II: até 12 (doze) 

anos, incluídos até 3 

(três) anos de carência, 

que poderá ser ampliada 

para até 5 (cinco) anos 

quando a atividade 

assistida requerer e o 

projeto técnico comprovar 

essa necessidade; 



 

II - para as demais 

finalidades previstas nos 

incisos I a V: até 10 (dez) 

anos, incluídos até 3 

(três) anos de carência, 

que poderá ser ampliada 

para até 5 (cinco) anos 

quando a atividade 

assistida requerer esse 

prazo, conforme 

cronograma estabelecido 

no respectivo projeto 

técnico; 

 

III - para a finalidade 

prevista no inciso VI: até 5 

(cinco) anos, incluídos 

até 2 (dois) de carência; 

 

IV - para a finalidade 

prevista no inciso VII: até 

12 (doze) anos, incluídos 

até 8 (oito) anos de 

carência, podendo o prazo 

da operação ser elevado, 

no caso de financiamentos 

com recursos dos Fundos 

Constitucionais de 

Financiamento do Norte 

(FNO), do Nordeste (FNE) 



e do Centro-Oeste (FCO), 

para até 16 (dezesseis) 

anos, quando a atividade 

assistida requerer e o 

projeto técnico ou a 

proposta comprovar a sua 

necessidade, de acordo 

com o retorno financeiro 

da atividade assistida; 

 

 
 

PRONAF AGROECOLOGIA - CRÉDITO DE INVESTIMENTO PARA 
AGROECOLOGIA: MCR 10-14 
 
b) finalidades: financiamento dos sistemas de base agroecológica ou 
orgânicos, incluindo-se os custos relativos à implantação e manutenção do 
empreendimento; (Res 4.344 art 2º) 
 
Pode ser financiado: (BNDES) Circular nº 53/2016 de 28.12.2016 
Investimento em sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo-
se os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento. 
 

JUROS PRAZOS 

Encargos financeiros, para as 

operações contratadas a partir de 

1º/7/2015: taxa efetiva de juros de 

2,5% a.a. 

e) prazo de reembolso: (Res 4.483 art 

3º; Res 4.513 art 5º)                                                                                                              

II - até 5 (cinco) anos, com até 1 (um) 

ano de carência, para os itens I e II, 

da alínea “c” e para a aquisição de 

caminhonetes de carga; (Res 4.483 

art 3º) 

III - até 10 (dez) anos, incluídos até 3 

(três) anos de carência, para os 

demais itens financiáveis; (Res 4.483 

art 3º) 

 


