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Programa Agro Energia do Banco do Brasil

Objetivo: financiamento para implantação de usinas geradoras de energias alternativas e renováveis, nas

atividades solar, biomassa e eólica.

Finalidade:

 redução do custo de produção;
 autossuficiência na geração de energia;
 produção e utilização de energia limpa;
 transferência de tecnologia ao campo;
 manutenção da renda;
 regulação ambiental

Público Alvo: Produtores rurais e Cooperativas

Linhas de Crédito:

Jatai GO – Solar / Grãos: Investimento 
R$ 1,7 MM, Prazo 10 anos, redução 
despesa em 48%
(conta mensal R$ 25 mil para R$ 14 mil)

Rio Verde GO –Solar / Aviários: 
R$ 2,1 MM, prazo 10 anos,  redução de 
despesa em 98% 
(conta mensal R$ 16 mil para R$ 320,00)

Investimentos Financiados pelo Banco do Brasil

Eventos de Divulgação do Programa e Mídias

Lançamento: abril/17



Regulamentação Normativa:

 Resolução Normativa ANEEL nr. 482, de 17 de abril de 2012;
 Resolução Normativa ANEEL nr. 687, de 20 de outubro de 2015.

Conceitos:

Microgeração distribuída: central com potência instalada até 75 kW que utilize cogeração de fontes
renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição.

Minigeração distribuída: potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou
menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada ou para as demais fontes renováveis de energia elétrica,
conectada na rede de distribuição.

Sistema de compensação de energia: da energia excedente gerada pela unidade geradora, receberá crédito
em energia (kWh) a ser utilizado para abater o consumo dos meses subsequentes. Os créditos de energia
gerados poderão ser utilizados em até 60 meses.

Regulamentação



Formas de Compensação:

 autoconsumo remoto: unidades consumidoras de titularidade de uma mesma Pessoa (Física ou Jurídica)
com micro/minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma área
de concessão ou permissão, nas quais a energia excedente será compensada;

• empreendimento com múltiplas unidades (condomínios): caracterizado pela utilização da energia de
forma independente, no qual cada fração constitua uma unidade consumidora e as instalações para
atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade consumidora distinta, de responsabilidade
do condomínio, com micro ou minigeração distribuída, e desde que as unidades consumidoras estejam
localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas;

 geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da mesma área de
concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que
possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades
consumidoras nas quais a energia excedente será compensada.

Regulamentação



Empresas Fornecedoras – Como se cadastrar no BB?

Fornecedores Clientes BB:
 Procure a sua agência de relacionamento e solicite a formalização do convênio BB AGRO.

Fornecedores que ainda não possuem relacionamento com o BB:
 Procure a agência do Banco mais conveniente à Empresa;
 Efetue a abertura de uma conta corrente;
 Solicite ao seu gerente a formalização do convênio BB Agro.

Tipos de Convênios:
 Correspondente Agro: originação dos financiamentos diretamente pelos fornecedores;
 Tradicional: acolhimento das propostas nas agências de relacionamento BB dos clientes das empresas

fornecedoras.

Normativo BB
 IN 715-1, seção 1 – BB AGRO



Bons Negócios

Branco do Brasil S.A.
Diretoria de Agronegócios DF

SAUN Quadra 5 Lote B Torre II
Edifício Banco do Brasil - 11º andar

agronegocios@bb.com.br
+55 61  3493 3415


