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Centros Comunitários de Produção – CCPs são projetos de responsabilidade social em que a Eletrobras estabelece parcerias com associações ou 

cooperativas de pequenos agricultores, agências de extensão rural e governos locais para a implantação de pequenas agroindústrias dotadas de 

equipamentos elétricos para o beneficiamento de atividades econômicas rurais. A Eletrobras aporta recursos para a aquisição dos equipamentos 

elétricos, assim criando condições para a geração de trabalho e renda, e fomentando o uso produtivo e eficiente da energia elétrica como uma ação de 

responsabilidade social diretamente relacionada a seu negócio. O investimento da Eletrobras em cada projeto de CCP varia de R$32.000 a R$87.000, 

ou cerca de R$1.000 por família beneficiada pelo projeto, montante consideravelmente baixo quando se consideram os muitos benefícios gerados. 

 

A Eletrobras já apoiou a implantação dos 26 CCPs abaixo, em todas as regiões do Brasil, beneficiando 1.332 famílias e atividades que variam de 

resfriamento de leite a confecção comunitária com cooperativas de mulheres: 

 

estado município nome do CCP tipo de produção inauguração 

Bahia Pintadas CCP do Sertão resfriamento de leite 2006 

Goiás Colinas do Sul Vila Borba resfriamento de leite 2012 

Mato Grosso 
Nova Ubiratã Rio Bonito laticínios 2008 

Santo Antonio do Leverger Santana do Taquaral farinha de mandioca 2008 

Mato Grosso do Sul 

Aquidauana Furna dos Baianos farinha de mandioca 2012 

Ponta Porã 

Nova Conquista (6) resfriamento de leite 2011 

Rio Dourado resfriamento de leite 2011 

Vale do Mata Mata resfriamento de leite 2011 

Sidrolândia Delícias do Campo doces e cozinha comunitária 2011 

Minas Gerais 
Miraí Santo Antonio do Rio Preto confecção comunitária 2010 

Muzambinho Cachoeira do Cambuí beneficiamento de café 2012 

Pará Rurópolis Leite Legal (3) resfriamento de leite 2015 

Paraíba Lagoa Seca Ypuarana 
farinha de mandioca e 

cozinha comunitária 
2009 

Paraná 
Braganey Sabores de Tomate cozinha comunitária 2011 

Rebouças São Miguel hortaliças 2012 

Rio de Janeiro 
Santa Maria Madalena Fazenda Boa Vista farinha de mandioca 2007 

São Fidélis Boa Esperança resfriamento de leite 2003 

Rio Grande do Sul Maximiliano de Almeida Coopervima suco e vinho 2012 

São Paulo Ribeira Cana Verde açúcar mascavo 2007 
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