
 
 

                                                               

   

 

 

Instituição Programa Beneficiário Objetivo Valor de Financiamento Prazo 

BNDES 

Programa de Modernização 
da Agricultura e 
Conservação de Recursos 
Naturais - MODERAGRO 

Produtores rurais 
(pessoas físicas ou 
jurídicas) e suas 
cooperativas. 

- Incentivar a correção de solos;  
- Recuperar áreas de pastagens cultivadas 

degradadas;  
- Sistematizar várzeas com vistas ao 

aumento da produção de grãos; e  
- Financiar projetos de adequação 

ambiental de propriedades rurais. 

Até 100% 
 

Limite de valor do 
financiamento por cliente, no 

período de 01/07/2006 a 
30/06/2007 é de até R$ 

200.000 

Até 60 meses, incluída a 
carência de até 24 meses.  
 
A periodicidade de 
pagamento do principal 
poderá ser semestral ou 
anual, a ser definida de 
acordo com o fluxo de 
recebimento de recursos 
da propriedade 
beneficiada. 
 

BNDES 

Programa de Plantio 
Comercial e Recuperação 
de Florestas - PROPFLORA 
 

Produtores rurais 
(pessoas físicas ou 
jurídicas) e suas 
associações e 
cooperativas. 
 

Gerais 
 
- Implantação e manutenção de florestas 

destinadas ao uso industrial;  
- Recomposição e manutenção de áreas de 

preservação e reserva florestal legal;  
- Implantação e manutenção de espécies 

florestais para produção de madeira 
destinada à queima no processo de 
secagem de produtos agrícolas; e  

- Implantação de projetos silvipastoris 
(pecuária consorciada com floresta) e 
agroflorestais (agricultura consorciada 
com floresta).  

 
Econômicos 
 
- Contribuir para a redução do déficit 

existente no plantio de árvores utilizadas 
como matérias-primas pelas indústrias;  

- Incrementar a diversificação das 
atividades produtivas no meio rural;  

- Gerar emprego e renda de forma 
descentralizada; e  

- Alavancar o desenvolvimento tecnológico 
e comercial do setor.  

 

Até 100% 
 

Limite de valor do 
financiamento por cliente, no 

período de 01/07/2006 a 
30/06/2007 é até R$ 150.000 

Até 144 meses, incluída a 
carência até a data do 
primeiro corte, acrescida 
de 6 meses e limitada a 
96 meses, nos projetos de 
implantação e 
manutenção de florestas 
destinadas ao uso 
industrial e na produção 
de madeira para queima 
no processo de secagem 
de produtos agrícolas; nos 
outros projetos apoiados 
no Programa, a carência é 
de 12 meses. 
 
Periodicidade de 
pagamento: semestral ou 
anual, de acordo com o 
fluxo de recebimento de 
recursos da propriedade. 
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BNDES 

Programa de Integração 
Lavoura - Pecuária - 
PROLAPEC 
 

Produtores rurais, 
pessoas físicas ou 
jurídicas;  
 
Cooperativas de 
produção e 
associação de 
produtores rurais, 
desde que se 
dediquem à atividade 
produtiva no setor 
rural. 

- Intensificar o uso da terra em áreas já 
desmatadas por meio do estímulo à 
adoção de sistemas de produção que 
integrem a agricultura e pecuária;  

- Aumentar a produção de produtos 
agropecuários em áreas já desmatadas;  

- Tornar a produção sustentável, do ponto 
de vista econômico e ambiental;  

- Disponibilizar recursos para investimentos 
necessários à implantação de sistemas 
de integração de agricultura com 
pecuária;  

- Aumentar a produção agropecuária em 
áreas já desmatadas, a oferta interna e a 
exportação de carnes, produtos lácteos, 
grãos, fibras e oleaginosas;  

- Estimular a adoção do plantio direto;  
- Diversificar a renda do produtor rural;  
- Estimular a adoção de sistemas de 

produção sustentáveis do ponto de vista 
econômico e ambiental;  

- Assegurar condições para o uso racional 
e sustentável das áreas agrícolas e de 
pastagens, reduzindo problemas 
ambientais causados pela utilização da 
prática de queimadas, pela erosão, pela 
monocultura, pela redução do teor de 
matéria orgânica do solo e outros; e  

- Diminuir a pressão de desmatamento de 
novas áreas. 

-  

Até 100%. 
Até R$ 300.000 por produtor, 

livre de dependência de outros 
empréstimos concedidos ao 

amparo de recursos 
controlados do crédito rural, 

podendo este limite ser elevado 
para até R$ 345.000 

 

Até 5 anos, incluídos até 2 
anos de carência. 
 

CEF 

Programa de Gestão de 
Recursos Hídricos 

Estados, Distrito 
Federal e Municípios, 
de acordo com as 
etapas do 
empreendimento 
executadas e 
comprovadas. 
 

- Promover a recuperação e a preservação 
da qualidade e quantidade dos recursos 
das bacias hidrográficas brasileiras. 

 

Recursos do Orçamento Geral 
da União - OGU 

 

- 
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CEF 

Programa Brasil Joga Limpo Municípios e 
concessionárias 
estaduais e 
municipais de acordo 
com as etapas do 
empreendimento 
executadas e 
comprovadas. 

- Objetivo viabilizar projetos no âmbito da 
Política Nacional de Meio Ambiente, 
conforme critérios e deliberações do 
Fundo Nacional do Meio Ambiente - 
FNMA. 

 

Recursos do Orçamento Geral 
da União - OGU 

- 

CEF - Ministério 
das Cidades 

Drenagem Urbana 
Sustentável 

Estado, Distrito 
Federal, Município ou 
Órgãos das 
Respectivas 
Administrações Direta 
e Indireta. 

- Promover, em articulação com as 
políticas de desenvolvimento urbano, de 
uso e ocupação do solo e de gestão das 
respectivas bacias hidrográficas, a gestão 
sustentável da drenagem urbana com 
ações estruturais e não-estruturais 
dirigidas à recuperação de áreas úmidas, 
à prevenção, ao controle e à minimização 
dos impactos provocados por enchentes 
urbanas e ribeirinhas. 

Recursos do Orçamento Geral 
da União - OGU 

- 

CEF 

Pró-Municípios 
 
Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano de 
Municípios de Pequeno 
Porte 
 
Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano de 
Municípios de Médio e 
Grande Porte 
 

Municípios de 
Pequeno Porte com 
até 100.000 
Habitantes. 
 
Municípios de Médio 
e Grande Porte 

- Contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida nas cidades. 

Recursos do Orçamento Geral 
da União - OGU. 

- 

CEF 

PRODESA - Projetos de 
Apoio ao Desenvolvimento 
do Setor Agropecuário 

Municípios por meio 
de emendas 
parlamentares, que 
são repassados aos 
estados, aos 
municípios e ao 
Distrito Federal de 
acordo com as etapas 
do empreendimento 
executadas e 
comprovadas. 

- Apoiar os estados, o Distrito Federal, 
municípios e entidades públicas e 
privadas em atividades de fomento ao 
setor agropecuário. 

Recursos do Orçamento Geral 
da União - OGU 

- 
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Banco do Brasil 

Programa de Geração de 
Emprego e Renda Rural - 
PROGER RURAL 

Agricultores que 
exploram parcela de 
terra na condição de 
proprietário, posseiro, 
arrendatário ou 
parceiro, e que 
executam o trabalho 
sozinho, com sua 
família ou com até 
dois empregados 
permanentes, sendo 
admitido, ainda, 
eventual, ajuda de 
terceiros quando a 
natureza sazonal da 
atividade exigir. 
Comprovem residir na 
propriedade rural ou 
em local próximo, 
possuam renda bruta 
anual de até R$ 
100.000,00 e 
detenham / explorem 
área de até 15 
módulos fiscais. Além 
disso, 80% da renda 
deve ser oriunda da 
atividade 
agropecuária ou 
extrativa vegetal. 
Pessoa jurídica, deve 
comprovar que está 
adimplente com as 
obrigações 
trabalhistas, 
previdenciárias e 
fiscais, e, se pessoa 
física, regularidade 
com a previdência 
social, no decorrer da 
vigência do contrato. 

- Atender os produtores rurais nas 
despesas normais de custeio agrícola e 
pecuário e de investimentos fixos e 
semifixos na propriedade. 

O somatório do crédito de 
custeio com o de investimento 

não pode ultrapassar R$ 
60.000,00, por beneficiário, 

limitado a: 
a) custeio agrícola e pecuário: 

até R$ 48.000,00, por 
beneficiário, por safra; 
b) investimento: até R$ 

48.000,00, por beneficiário, por 
ano/safra; 

No caso de empreendimentos 
coletivos, será de acordo com 

número de beneficiários, 
respeitado o teto individual por 

participante. 

No custeio, o mutuário 
terá até 2 anos para pagar 
o financiamento agrícola, 

observado o ciclo do 
empreendimento, já em 
operações de custeio 

pecuário o prazo é de até 
1 ano. No investimento, o 
prazo é de até 08 anos, 
com 3 anos de carência. 
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Banco do Brasil 

Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-
Oeste - FCO Rural 

Produtores rurais, 
pessoas físicas ou 
jurídicas, que 
desenvolvam as suas 
atividades 
agropecuárias 
isoladamente, ou 
ligados a associações 
e cooperativas de 
produção, ou em 
sistema de produção 
familiar, ou em 
sistema de integração 
a unidades de 
processamento ou 
comercialização, ou 
em sistemas de 
produção em 
assentamento 
oficializados pelo 
INCRA, além de 
associações e 
cooperativas de 
produção. 

- Contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social da Região Centro-
Oeste, mediante a execução de 
programas de financiamento aos setores 
agropecuário e agroindustrial, de forma a 
possibilitar o fortalecimento da 
agroindústria, com a utilização de matéria-
prima regional, e a intensificação, 
diversificação e modernização da 
agropecuária, mediante a elevação do 
padrão de qualidade dos animais e o 
incremento da produção e da 
produtividade do setor rural. 

De 70% a 100% dependendo 
do porte do beneficiário. 

De 18 meses a 20 anos e 
o tempo de carência de 6 

meses a 10 anos 
dependendo do tipo de 
financiamento x item 

solicitado. 

Banco do Brasil 

Moderagro Produtores rurais, 
pessoas físicas ou 
jurídicas, e suas 
cooperativas 

- Destinado ao financiamento para correção 
de solos, recuperação de áreas de 
pastagens cultivadas e degradadas, e 
sistematização de várzeas com o objetivo 
de aumentar a produção de grãos. 

Até 100% do valor do 
investimento 

Até 60 meses 

Banco do Brasil 

BB Coopbens - Aquisição de 
Bens para Fornecimento a 
Cooperados 

Cooperativas 
agropecuárias e suas 
centrais. 

- Auxiliar na aquisição de bens duráveis 
pela Cooperativa, possibilitando seu 
fornecimento a prazo aos cooperados. 

Teto é obtido pela multiplicação 
do número de associados 

ativos da cooperativa por R$ 
40.000,00. O limite de 

fornecimento a cada associado 
é de R$ 80.000,00. 

Até 5 anos 

Banco do Brasil 

Programa BB Florestal Produtores rurais, 
cooperativas e 
agroindústrias. 

- Incrementar a produção de madeira na 
ordem de 150.000 hectares de florestas 
plantadas, em cinco anos (2004/2009) por 
meio de financiamentos aos produtores 
rurais, cooperativas e agroindústrias, 
reduzindo o impacto junto as florestas 
nativas atuando de forma sustentável. 

- pode chegar a 20 anos, 
com até 8 anos de 

carência 
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Ministério da 
Agricultura 

Fundo Nacional de Meio 
Ambiente 

Instituições públicas 
pertencentes à 
administração direta 
ou indireta, em seus 
diversos níveis 
(federal, estadual e 
municipal); ou 
Instituições privadas 
brasileiras sem fins 
lucrativos, que 
possuam atribuições 
estatutárias para 
atuar em áreas do 
Meio Ambiente, 
identificadas como: 
Organização Não 
Governamental 
(ONG); ou 
Organização da 
Sociedade Civil de 
Interesse Público 
(OSCIP); ou 
Organização de Base 
(associações de 
produtores, de bairro 
ou outras). 

- Incentivar o aproveitamento do potencial 
natural de uma região ou que contribua 
para solucionar ou minimizar problemas 
ambientais relevantes. 

- - 

Ministério da 
Agricultura 
Pecuária e 

Abastecimento 

Programa Nacional de 
Microbacias Hidrográficas e 
Conservação de Solos na 
Agricultura 

Comunidades rurais 
organizadas, 
pequenos e médios 
produtores rurais, 
técnicos do setor 
agrícola e gestores 
públicos municipais e 
estaduais. 

- Promover o desenvolvimento rural de 
forma integrada e sustentável, tendo a 
microbacia hidrográfica como unidade de 
planejamento e a organização dos 
produtores como estratégia para 
promover a melhoria da produtividade 
agrícola e o uso de tecnologias 
adequadas sob o ponto de vista 
ambiental, econômico e social. 

- - 

Ministério da 
Agricultura 
Pecuária e 

Abastecimento 

Plano Agrícola e Pecuário - - Aumentar a produção e a produtividade, 
expandir a área cultivada de forma 
ambientalmente sustentável, além de 
oferecer alimentos mais saudáveis aos 
brasileiros e ampliar as exportações e o 
saldo comercial do agronegócio. 

- - 
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Ministério das 
Cidades 

Programa Saneamento para 
Todos 

- - Propiciar o financiamento de operações 
de crédito com recursos do FGTS para 
execução de ações de saneamento 
básico, para proponentes públicos e 
privados. 

- - 

Ministério das 
Cidades 

Programa Saneamento 
Ambiental Urbano 

- - Ampliar a cobertura e melhorar a 
qualidade dos serviços de saneamento 
ambiental urbano. 

- - 

Ministério das 
Cidades 

Programa de Modernização 
do Setor de Saneamento 

Entidades federadas, 
principalmente os 
formuladores das 
políticas públicas 
concernentes e os 
reguladores da 
prestação dos 
serviços, bem como 
prestadores públicos 
de serviços. 

- Financiar, sem ônus, para a elaboração 
de estudos e trabalhos de consultoria 
técnica especializada para implementação 
de políticas, reestruturação da prestação 
dos serviços, desenvolvimento de 
modelos de financiamento, incluindo 
estudos tarifários e sobre subsídios, 
estabelecimento de instrumentos e 
estruturas de regulação e controle, apoio 
ao desenvolvimento técnico, capacitação 
e disseminação, além de estudos e ações 
de caráter nacional. 

- - 

Ministério das 
Cidades 

SNSA - Pró-Municípios 
(antigo Pró-Infra 01) - 
Programa Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano de 
Municípios de Médio e 
Grande Porte 

Municípios de médio 
e grande porte 

- Apoiar a implantação e/ou adequação de 
infra-estrutura urbana que contribua para 
a qualidade de vida da população, por 
meio de obras ou ações que não se 
enquadrem nas ações típicas de outros 
programas. 

- - 

Ministério das 
Cidades 

SNSA - Pró-Saneamento - 
Prosanear - Programa 
Saneamento Ambiental 
Urbano 

Estados, municípios e 
concessionárias 
estaduais e 
municipais para 
projetos de 
saneamento 
ambiental integrado 
(Prosanear) 

- Ampliar a cobertura e melhorar a 
qualidade dos serviços de saneamento 
ambiental urbano. 

- - 

Ministério das 
Cidades 

SNSA - Pró-Saneamento - 2 
- Programa Saneamento 
Ambiental Urbano 

- - Ampliar a cobertura e melhorar a 
qualidade dos serviços de saneamento 
ambiental urbano. 

- - 
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Ministério do Meio 
Ambiente 

Fundo Nacional do Meio 
Ambiente 

Instituições públicas 
pertencentes à 
administração direta 
ou indireta, em seus 
diversos níveis 
(federal, estadual e 
municipal); ou 
Instituições privadas 
brasileiras sem fins 
lucrativos, que 
possuam atribuições 
estatutárias para 
atuar em áreas do 
Meio Ambiente, 
identificadas como: 
Organização Não 
Governamental 
(ONG); ou 
Organização da 
Sociedade Civil de 
Interesse Público 
(OSCIP); ou 
Organização de Base 
(associações de 
produtores, de bairro 
ou outras). 

- Apoiar iniciativas da sociedade civil e de 
órgãos e entidades governamentais que 
promovam a recuperação, a conservação 
e a preservação do meio ambiente, e a 
melhoria da qualidade de vida da 
população brasileira. 

- - 

Ministério do Meio 
Ambiente 

Programa Nacional de 
Florestas (PNF) 

- - Visa à expansão da base florestal 
plantada, aliada à recuperação de áreas 
degradadas em pequenas e médias 
propriedades rurais; e a expansão da 
base de florestas naturais sob manejo 
sustentável, aliada à proteção de áreas 
com alto valor para conservação. 

- - 
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Secretaria de 
Produção e 
Turismo – 

SEPROTUR 

PROAPE – Programa de 
Desenvolvimento do Setor 
Produtivo do MS 
 

- - Promover o desenvolvimento da pecuária 
sul-mato-grossense  com produtos de 
qualidade, resultantes de cadeias 
produtivas competitivas,  socialmente 
justas, ambientalmente corretas e 
economicamente viáveis; 

- Aumentar o desfrute dos rebanhos de 
Mato Grosso do Sul; 

- Incrementar e diversificar a produção de 
animais  de qualidade e conformidade; 

- Criar condições de estímulo ao produtor 
para continuar a exploração da pecuária 
extensiva do pantanal, em moldes 
empresariais; 

- Desenvolver e conquistar os mercados de 
carnes de qualidade; 

- Ampliar a produção de couro de 
qualidade; 

- Colaborar na  gestão das Cadeias 
Produtivas de MS através de Câmaras 
Setoriais Consultivas; 

- Promover a inserção tecnológica das 
Boas Práticas e Produção e 
Industrialização; 

- Utilizar os incentivos fiscais como 
instrumentos de mudanças tecnológicas: 

- Credenciar Produtores e Indústrias; 
- Estabelecer parcerias; 
- Elaborar Decretos e Resoluções, 

regulamentando incentivos fiscais 

- - 

Conservation 
International do 

Brasil - CI 

- ONG OU OSCIP’S - Promover o desenvolvimento de 
alternativas econômicas sustentáveis, 
compatíveis com a proteção dos 
ecossistemas naturais, sempre levando 
em consideração as realidades locais e as 
necessidades das comunidades. 

- - 

FERTILE 
(GROUPE FERT) 

- ONGs voltados para 
o desenvolvimento da 
agricultura. 

- Apoiar projetos voltados nas questões 
alimentares e nos problemas do setor 
primário dos países menos desenvolvidos. 

- - 
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FUNBIO 

- ONG OU OSCIP’S - Conservação e uso sustentável da 
diversidade biológica do Brasil, através de 
projetos de agro-ecologia, manejo 
florestal, madeireiro, manejo florestal não-
madeireiro, conservação, educação 
ambiental, pesquisa e eco-turismo. 

- - 

Petrobrás - 
Petróleo Brasileiro 

S.A. 

- ONG OU OSCIP’S - Apóia financeiramente projetos sociais em 
diversas áreas: meio ambiente, educação, 
cultura, saúde, geração de empregos e 
segurança alimentar. 

- - 

BID - Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento 

- ONG OU OSCIP’S - Financiamento multilateral para projetos 
de desenvolvimento econômico, social e 
institucional na América Latina e no 
Caribe. 

- - 

DFID - 
Departamento de 
Desenvolvimento 
Internacional do 

Reino Unido 

- ONG OU OSCIP’S - No Brasil, apóia programas de 
cooperação técnica para promover o 
desenvolvimento sustentável do meio 
ambiente natural, principalmente na 
Amazônia, e Planos de Governo voltados 
para o fortalecimento dos serviços de 
saúde. 

- - 

JICA - Agência de 
Cooperação 

Internacional do 
Japão 

- ONG OU OSCIP’S - Apoiar atividades nas seguintes 
modalidades: treinamento, intercâmbio, 
doação de equipamentos, cooperações 
técnicas tipo projeto e pesquisa, mini-
projetos, estudos de desenvolvimento. No 
Brasil, as áreas prioritárias são saúde, 
agricultura, indústria, meio ambiente, 
educação e reformas econômicas. 

- - 

PNUMA - 
Programa da 

Nações Unidas 
para o Meio 
Ambiente 

- ONG OU OSCIP’S - Proporcionar apoio aos países no 
desempenho de seus objetivos na área 
ambiental, colaborando com os governos 
no desenvolvimento de projetos e 
atividades. Atua, também, com 
instituições acadêmicas e ONG"s que 
possuem reconhecida experiência na 
área. 

- - 

UE - União 
Européia 

- ONG OU OSCIP’S - No Brasil, apóia projetos de cooperação 
técnica voltados para o meio ambiente, 
ciência e tecnologia, administração 
pública, pequenas e médias empresas, 
redução do desequilíbrio social. 

- - 
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Ministério do Meio 
Ambiente 

- ONGs - Apoiar projetos de ONGs em diversos 
programas: Educação Ambiental; Parques 
do Brasil; Turismo Verde; Qualidade 
Ambiental; Amazônia Sustentável; 
Florestar; Biodiversidade e Recursos 
Genéticos - BIOVIDA; Gestão da Política 
do Meio Ambiente; Brasil Joga Limpo; 
Desenvolvimento Sustentável da 
Amazônia e Mata Atlântica. 

- - 

 


