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Política Ambiental do BNDES

• O BNDES entende que investimentos na melhoria do 
desempenho ambiental de atividades produtivas e de 
infraestrutura são indutores de desenvolvimento 
econômico e social 

• O BNDES assume o compromisso de disponibilizar 
recursos adequados para a promoção da qualidade 
ambiental e de atividades ambientalmente 
sustentáveis

• O BNDES não apoia projetos de agropecuária e 
silvicultura associados a desmatamento
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Fundo Amazônia
• Financiamento de ações para o combate ao 

desmatamento e de iniciativas que promovam a 
conservação e o uso sustentável do bioma

BNDES Mata Atlântica
• Reflorestamento de matas ciliares e de Unidades de 

Conservação no Bioma Mata Atlântica 

Recursos não reembols áveis



Linha FINEM de Meio Ambiente
• Condições especiais para projetos ambientais 

PROESCO
• Projetos que contribuam para a eficiência energética

Cartão BNDES
• Equipamentos e Sistemas de Gestão de Meio Ambiente

MODERAGRO
• Tratores agrícolas, implementos, colheitadeiras e 

equipamentos

Meio Ambiente e Setor Florestal



PRONAF
• Financia o produtor rural familiar
• Produção agropecuária, produtos florestais, extrativismo, 

turismo rural, silvicultura
• Melhor produtividade: correção da acidez e fertilidade do 

solo

PROPFLORA
• Implantação e manutenção de florestas para uso 

industrial ou para queima no processo de secagem
• Recomposição de APPs e reservas legais 
• Projetos agroflorestais
• Florestas de dendê

Meio Ambiente e Setor Florestal



PRODUSA
• Financia o produtor rural visando o conceito de 

agronegócio responsável e sustentável
• Agrega características de eficiência, boas práticas de 

produção, responsabilidade social e preservação ambiental

BNDES Florestal
• Reflorestamento
• Recuperação florestal de áreas degradadas
• Manejo florestal

BNDES Compensação Florestal
• Financia aquisição de propriedades rurais com florestas 

para regularização de passivos de reserva legal

Meio Ambiente e Setor Florestal



Linhas Projetos Prazos
PRONAF até R$ 36   mil até 12 anos 
PROPFLORA até R$ 200 mil                até 12 anos
PRODUSA até R$ 400 mil                até 12 anos
BNDES Florestal   acima de R$ 1 milhão até 15 anos

Equipamentos, Máquinas e Tratores
FINAME
MODERFROTA
MODERAGRO
Cartão BNDES 

Apoio ao Setor Florestal - S íntese



Objetivo
• Apoio a plantios florestais, ao reflorestamento, 

conservação e recuperação florestal de áreas 
degradadas ou convertidas, e ao uso sustentável de 
áreas nativas na forma de manejo florestal 

BNDES Florestal

• plantio de espécies florestais para fins energéticos e/ou
de oxi-redução

• plantios de espécies florestais nativas para recuperação 
de áreas degradadas ou convertidas, inclusive áreas de 
preservação permanente e reservas legais

• manejo florestal sustentável de áreas nativas

Projetos



Itens Financi áveis

• Estudos, projetos, pesquisa e desenvolvimento, serviços de topografia, 
geoprocessamento, inventários, demarcação, certificação, 
monitoramento e treinamento

• Obras, instalações e infraestrutura

• Sementes, mudas e viveiros – coleta, aquisição, armazenamento e 
produção

• Condução da Cultura – abertura, preparo, plantio, replantio, limpeza, 
poda, reforma e rebrota

• Manutenção florestal

• Adequação ambiental

• Aquisição de máquinas e implementos nacionais credenciados no 
BNDES



BNDES Florestal

Clientes
Pessoas Jurídicas de direito privado com sede e administração no 
Brasil, empresários individuais, associações e fundações

Modalidades operacionais

• Operação direta (pelo BNDES)

• Operação indireta não-automática (por um dos agentes 
financeiros)



Taxa de Juros

Operação Direta

• TJLP + Remuneração do BNDES + Taxa de Risco de Crédito.

• 6%a.a +           0,9% a.a                +  Até 3,57% 

Operação Indireta

• TJLP + Remuneração do BNDES + Taxa de intermediação 
Financeira + remuneração da instituição financeira credenciada

• Taxa de Intermediação Financeira – 0,5%  (MPME são isentas)

• Remuneração da Instituição Financeira – negociada com o agente 
financeiro



BNDES Florestal

Valor mínimo da operação
• R$ 1 milhão

Prazos
• Plantio florestais para fins energéticos e/ou de oxi-redução
prazo total de até 11 anos
• Carência e amortização conforme espécies e modelo de 
exploração
• Reflorestamento de áreas degradadas e manejo florestal
prazo total de até 15 anos
carência e de amortização conforme espécies e modelo de 
exploração



Empreendimentos Financiáveis

• Plantios florestais para fins energéticos ou oxi-redução

• Fomento florestal

• Reflorestamento, conservação e recuperação de áreas degradadas 
ou alteradas, APPs e Reservas Legais

• Manejo florestal sustentável em áreas próprias e de terceiros, 
incluindo extração, beneficiamento, transporte e comercialização de 
produtos florestais

BNDES Florestal



• Apoio exclusivo a reflorestamento e melhorias ambientais

• Não apóia a expansão da capacidade produtiva 

• O apoio a projetos em geral está condicionado a que a totalidade do 
carvão vegetal e de ferro gusa utilizados pela empresa sejam 
provenientes de floresta plantada (comprovado através de auditorias 
externas independentes anuais, certificação florestal ou certificação 
de cadeia de custódia)

BNDES Florestal - Ferro Gusa



• Apoio à exploração de floresta nativa está condicionado a:

• existência do Plano de Manejo Florestal Sustentável aprovado 
pelo órgão ambiental competente

• compromisso formal com a Certificação Florestal

• auditoria externa independente anual comprovando o estrito 
atendimento à legislação pertinente até a obtenção da 
Certificação Florestal

• compromisso de não abrir novas áreas (corte raso), mesmo sendo 
permitido pela legislação

BNDES Florestal - Manejo florestal



Possibilidade de participa ção do BNDES na cadeia sob 
influência das iniciativas florestais

PMAE - Ambiental

Estados

PMAT

Municípios

FINAME, FINEM 
Cartão BNDES

PROSOFT - Empresa

Fornecedores
Software

Cadeia Produtiva

FINAME, FINEM 
Cartão BNDES
PROSOFT -
Comercialização

Condições 
de

Conexão 
Compatíveis
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