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creditosustentabilidade

Visando contribuir com a diversificação da matriz energética nacional, o Banrisul apresenta um conjunto de soluções 
para financiamento de itens relacionados às energias renováveis.  
Não importa o tamanho do seu projeto, o Banrisul lhe oferece mais do que crédito.   
Queremos lhe propor uma parceria. 

Juntos, pela sustentabilidade do planeta.

O Banrisul tem 
compromisso com o futuro.

Linhas de Crédito Banrisul Sustentabilidade

SAC 0800 646 1515 | Ouvidoria 0800 644 2200



CDC Sustentabilidade
Crédito Direto ao Consumidor destinado a financiar  
100% dos itens sustentáveis, nacionais ou importados.
Para quem se destina? 
Pessoas Físicas e Jurídicas em geral.
Quais são os itens financiáveis? 
Equipamentos de energia solar (placas, baterias e inversores) e 
eólica (pequenas estações).
Prazo: até 96 meses. 
Taxa de juros: consulte sua agência.

Programa Fundo Clima*
Financiamento de bens nacionais cadastrados  
no BNDES e com código FINAME.
Para quem se destina?
Pessoas Físicas e Jurídicas com Receita Operacional Bruta  
até R$ 4,8 milhões.
Quais são os itens financiáveis? 
Sistemas geradores fotovoltaicos, aerogeradores de até 110kw, 
motores movidos a biogás, inversores ou conversores de 
frequência, coletores ou aquecedores solares, ônibus e caminhão 
elétricos ou híbridos, ônibus movidos a etanol e máquinas com 
selo Procel ou cadastradas no PBE com classificação A e B. 
Vigência do Programa: até dezembro de 2024 ou até acabar a 
dotação orçamentária do BNDES, o que ocorrer primeiro.
Prazo: até 12 anos, incluída carência de no mínimo 3 meses e no 
máximo 24 meses.
Taxa de juros: consulte a sua agência.

Pronaf*
Programa que visa o fortalecimento da agricultura familiar, 
através do apoio financeiro a atividades agropecuárias ou não 
agropecuárias. Limite individual de até 250 mil, por ano agrícola, 
respeitado, no caso de empreendimento coletivo, o limite 
individual.
Para quem se destina?
Produtores Rurais - Pessoas Físicas e Jurídicas .
Quais são os itens financiáveis?
Projetos para aproveitamento hidroenergéticos e tecnologias 
de energia renovável (solar, biomassa, eólica , miniusinas de 
biocombustíveis), reflorestamento, adequação ambiental, sistemas 
de produção orgânicos ou de base agroecológica, entre outros.
Taxa de juros: 5,0 ou 6,0% a.a., conforme finalidade do 
financiamento..

Finame Baixo Carbono
Financiamento de até 80% dos bens nacionais cadastrados no 
BNDES e com código FINAME.
Para quem se destina?   
Pessoas Físicas e Jurídicas em geral.
Quais são os itens financiáveis?
Sistemas geradores fotovoltaicos, aerogeradores, aquecedores, 
coletores solares, ônibus e caminhões elétricos, híbridos ou 
outros modelos com tração elétrica, ônibus e caminhões movidos 
exclusivamente a biocombustível, entre outros itens.
Prazo: até 120 meses, conforme projeto.
Taxa de juros: consulte sua agência.

Inovagro*
Programa de crédito que incentiva a inovação tecnológica, visando 
a adoção de boas práticas agropecuárias. Financiamento de 100% 
do investimento limitado a R$ 1.300.000,00 para empreendimento 
individual e R$ 3.900.000,00 para empreendimento coletivo, 
respeitando o limite individual por participante.
Para quem se destina?
Produtores Rurais - Pessoas Físicas e Jurídicas, e Cooperativas
Quais são os itens financiáveis?
Sistemas para geração e distribuição de energia eólica, solar e de 
biomassa, biodigestores, entre outros projetos.
Taxa de juros: a partir de 10,5% a.a.

Programa ABC*
Limite individual de até 5 milhões por ano agrícola, sendo 
que quando se tratar de projetos coletivos destinados ao 
aproveitamento de biogás para geração de energia elétrica e 
produção de biometano. Coletivo: até 20 milhões, respeitado o 
limite individual de R$ 5 milhões por beneficiário.
Para quem se destina?
Produtores rurais - Pessoas Físicas ou Jurídicas, de forma individual 
ou coletiva, e suas cooperativas de produção.
Quais são os itens financiáveis?
Construção de instalações para a implantação ou ampliação de 
unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes, adoção 

Pronamp*
Programa de crédito que objetiva promover o desenvolvimento 
das atividades rurais. Limite individual de até R$ 430 mil, por 
beneficiário, em cada ano agrícola. Coletivo: até R$ 20 milhões, 
respeitando o limite individual de até R$ 430 mil por beneficiário.
Para quem se destina?
Produtores Rurais - Pessoas Físicas e Jurídicas.
Quais são os itens financiáveis?
Sitemas de geração de energias renováveis (fotovoltaicas,  
biomassa), implantação de  reflorestamentos, sistemas orgânicos, 
conservação e melhoramentos de solos, entre outros.
Taxa de juros: a partir de 8,0% a.a.

de práticas conservacionistas dos recursos naturais, implantação 
e melhoramento do manejo em florestas, implantação, 
melhoramento e manutenção de sistemas para geração de energia 
renovável.    
Taxa de juros: 7,00% a.a. para as finalidades do ABC+ Ambiental; 
8,50% a.a. para as demais finalidades..

* Linha de crédito com recursos 
repassados do BNDES, consulte 
disponibilidade em sua agência.

Agroinvest Sustentabilidade
Linha de crédito destinada a aquisição de equipamentos de energia 
solar (placas, baterias e inversores) e biodigestores, de fabricação 
nacional ou importada.
Para quem se destina?
Produtores rurais pessoa física.
Quais são os itens financiáveis?
Aquisição de equipamentos de energia solar e biodigestores
Prazo: até 5 anos, incluída carência de até 1 ano, para taxa pré-
fixada; até 8 anos, incluída carência de até 1 ano, para taxa pós-
fixada + CDI.
Taxa de juros: consulte sua agência.


