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OBJETIVO

Alavancar investimentos, com taxas
de juros bem mais baixas do que o 

mercado, em diversas atividades 
agropecuárias, promovendo 

inovação tecnológica, 
sustentabilidade, geração de 

emprego e melhoria da 
competitividade do produto 

paranaense.



AGROINDÚSTRIAS

Projetos que envolvam implantação, expansão,
modernização e adequações para atendimento de
exigências sanitárias.

Financiamentos para agricultores do PRONAF, 
em municípios com IDH abaixo da média
ou faturamento de até R$4.800.000/ano:
equalização de até 3 pontos.

Financiamentos para agricultores do PRONAF 
nos demais municípios ou faturamento superior 
a R$4.800.000 até R$16.000.000:
equalização de 2 pontos.

Limite de financiamento equalizado:
R$ 165 mil por CPF e R$ 330 mil por CNPJ.



Financiamentos para agricultores do PRONAF, 
em municípios com IDH abaixo da média: 
equalização de até 3 pontos.

Financiamentos para agricultores nos demais 
municípios: equalização de 2 pontos.

Limite de financiamento equalizado:
R$ 165 mil por CPF.

CADEIAS 
PRODUTIVAS

Projetos relacionados à produção de seda, café,
hortaliças, frutas, flores, leite, erva-mate, pinhão.



COOPERATIVAS

Projetos propostos por cooperativas da
agricultura familiar para elevar a produção,
aprimorar processos, agregar valor ou introduzir
inovações tecnológicas.

Cooperativas com faturamento de até 
R$4.800.000 por ano:
equalização de 3 pontos.

Cooperativas com faturamento superior a
R$4.800.000 até R$16.000.000 por ano:
equalização de 2 pontos.

Limite de financiamento equalizado:
R$ 1milhão por CNPJ.



ENERGIAS 
RENOVÁVEIS

Projetos de energia renovável, como solar
fotovoltaica e biomassa.

Financiamentos para agricultores do PRONAF:
equalização de até 3 pontos.

Financiamentos para demais agricultores:
equalização de 3 pontos.

Limite de financiamento equalizado:

R$ 500.000 para energia solar fotovoltaica e
R$1.5 milhão para biomassa, por CPF.

REGRA DE TRANSIÇÃO
Até 31 de dezembro de 2022, a equalização da taxa de juros será de
100%(JURO ZERO) se os recursos forem do crédito rural e equalização de
até 5 pontos para financiamentos
com recursos livres dos bancos.



PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO E
RESERVAÇÃO DE ÁGUA

Projetos capazes de viabilizar a produção de água, com
aumento da vazão de minas, córregos e riachos, e a
captação ou represamento de águas pluviais.

Financiamentos para agricultores do PRONAF:
equalização de até 3 pontos.

Limite de financiamento equalizado:
R$ 50.000l por CPF.

A Fomento Paraná será responsável pela 
equalização/redução de taxas de juros

de financiamentos do BRDE, BANCO DO BRASIL e
cooperativas de crédito.

Crédito pode ser requerido junto aos Bancos e
Cooperativas credenciados.



IRRIGAÇÃO

Projetos para a produção de grãos, pastagens, 
forragens, mandioca, café, frutícolas, flores e olerícolas.

Financiamentos para agricultores do PRONAF:
equalização de até 3 pontos.

Financiamentos para demais agricultores da
Região do Arenito Caiuá:

equalização de 3 pontos.

Financiamentos para médios e grandes
agricultores fora da Região do Arenito Caiuá:
equalização de 2 pontos.

Limite de financiamento equalizado:
R$ 850.000 por CPF.

REGRA DE TRANSIÇÃO
Até 31 de dezembro de 2022, a equalização da taxa de juros será de 100%
(JURO ZERO) se os recursos forem do crédito rural e equalização de até 5
pontos para financiamento com recursos livres dos bancos.



PRODUTOR

procura
ORÇAMENTO/PROJETO 

ESTRUTURANTE

IDR - Paraná Assistência Técnica Privada

Preenche ‘proposta’

Elabora o Plano/Projeto de 

crédito

IDR – Paraná ou Assistência 

Técnica Privada e/ou 

produtor encaminha para o 

Banco

Banco não contrata. Verificar 

entraves e reiniciar 

procedimentos

Banco contrata e comunica a 

Fomento Paraná

Fomento PR

Paga valores de equalização de 

juros

Envia relatório para SEAB e ao 

IDR-Paraná

FLUXO OPERACIONAL



Número de projetos

Nº Projetos aprovados nas agências financeiras: 1157

• Valor Financiado:: R$ 143,3 milhões

Destino do Investimento:

• R$ 100,4 milhões (70%) – Projetos de Energias renovável

• R$ 29 milhões (20%) – Projetos de bovinocultura de leite

• R$ 13,8 milhões (10%) – Demais projetos

Equalização:

• Valor disponibilizado para equalização: R$ 72,8 milhões

• Valor já utilizado para equalização: R$ 31,7 Milhões

• Valor disponível para equalização: R$ 41,1 Milhões

SITUAÇÃO EM 12 DE ABRIL DE 2022



Tabela 1 - Projetos financiados pelo Banco do Agricultor

Projetos Nº de projetos Valor juros equalizados (R$) Valor liberado (R$)

Agroindústrias 1 12.571,70 78.455,27

Cadeias Produtivas da seda, café, olericultura, produção

orgânica e agroecológica, floricultura e fruticultura
42 273.509,34 2.178.796,68

Cooperativas 1 128.002,88 1.500.000,00

Energia renovável no meio rural 639 25.002.812,43 100.471.039,14

Irrigação 73 2.714.795,99 9.100.078,54

Pecuária de leite 387 3.436.686,54 29.048.496,03

Pinhão e erva mate 6 35.497,12 172.050,00

Piscicultura 7 102.547,27 737.611,56

Produção, captação e preservação de água 1 5.129,84 49.940,00

TOTAL 1157 31.711.553,11 143.336.467,22

Fonte: Fomento Paraná, 2022. Elaborado por: Deral, 2022.

SITUAÇÃO EM 12 DE ABRIL DE 2022



OBRIGADO!

Dúvidas: 
Marcelo Garrido Moreira

Chefe do Deral

E-mail: marcelogarrido@seab.pr.gov.br
Fone: 041 3313-4010


