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LINHA DE CRÉDITO FINALIDADE CONDIÇÕES 
TAXAS DE 

JUROS (% /ano) 

PRONAF CUSTEIO 

Para financiamentos destinados aos cultivos 

anuais (arroz, feijão, milho etc) e perenes 

(banana, açaí, pupunha, cacau, castanha-de-caju 

etc) e em sistemas de produção de base 

agroecológica. Também para custeio pecuário 

destinado à apicultura, à bovinocultura de leite, 

à piscicultura, aos ovinos e aos caprinos. 

Até R$ 250 mil  2,5% e 5,5% para 

custeio de milho 

acima de R$ 20 

mil e outras 

culturas, 

atividades ou 

criações não 

especificadas. 

PRONAF MAIS ALIMENTO 

Para a adoção de práticas conservacionistas de 

uso, manejo e proteção dos recursos naturais 

(incluindo a correção da acidez e da fertilidade 

do solo), formação e recuperação de pastagens, 

capineiras e demais espécies forrageiras, 

implantação e reforma de infraestrutura de 

abastecimento de água, aquisição e instalação 

Até R$ 20 mil para 

aquisição de animais para 

recria e engorda. 

 

Até R$ 330 mil para 

atividades de 

suinocultura, avicultura, 

5,5% para 

aquisição de 

animais para 

recria e engorda e 

para as atividades 

com teto de R$ 

330 mil. 



de estruturas de cultivo protegido, construção 

de silos, ampliação e construção de 

infraestrutura de armazenamento de grãos e 

outros cultivos, aquisição de tanques de 

resfriamento de leite aquisição de animais para 

recria e engorda. 

aquicultura, carcinicultura 

(criação de crustáceos) e 

fruticultura. 

 

Até R$ 165 mil para as 

demais atividades 

especificadas ao lado. 

 

2,5% para as 

demais atividades 

especificadas ao 

lado com teto de 

R$ 165 mil. 

PRONAF AGROINDÚSTRIA 
Investimento em atividades que agreguem 

renda à produção e aos serviços desenvolvidos 

pelos beneficiários do Pronaf. 

Individual: até R$ 165 mil. 

Empreendimentos 

familiares: rurais até R$ 

330 mil. Cooperativas: 

acima de R$ 1 milhão até 

R$ 35 milhões (limite 

individual de até R$ 45 mil 

por associado ativo). 

5,5% 

PRONAF FLORESTA 

Investimento para implantação de projetos de 

sistemas agroflorestais, exploração extrativista 

ecologicamente sustentável, plano de manejo e 

manejo florestal. 

Até R$ 38,5 mil. 2,5% 

PRONAF SEMIÁRIDO 
Investimento em infraestrutura hídrica (50% do 

valor financiado) e demais infraestruturas de 

produção. 

Até R$ 20 mil. 2,5% 

PRONAF JOVEM 
Investimento para atividades agropecuárias, 

turismo rural, artesanato e outras atividades no 

meio rural. 

Até R$ 16,5 mil, até três 
operações por mutuário. 

2,5% 



PRONAF CUSTEIO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
AGROINDÚSTRIAS 
FAMILIARES 

Custeio do beneficiamento da industrialização e 

da comercialização da produção. 

Individual: até R$ 12 mil. 

Empreendimentos 

familiares rurais: até R$ 

210 mil. Cooperativas: até 

R$ 10 a R$ 30 milhões. 

5,5% 

PRONAF COTA-PARTE 

Financiamento de investimentos para a 

integralização de cotas-partes dos agricultores 

familiares filiados a cooperativas de produção 

ou para aplicação em capital de giro, custeio ou 

investimento. 

Individual: até R$ 20 mil. 
Cooperativa: até R$ 20 
milhões. 

5,5% 

PRONAF PRODUTIVO 
ORIENTADO DE  
INVESTIMENTO 

Crédito rural com ATER para inovação 

tecnológica, sistemas agroflorestais, 

convivência com o bioma, sistema de base 

agroecológica ou orgânicos. 

De R$ 18 mil até R$ 40 

mil, com ATER 

remunerada de R$ 3,3 mil 

ou R$ 4,5 mil (região 

Norte) por família durante 

três anos. 

4,5% 

PRONAF AGROECOLOGIA 
Investimento para implantação de sistemas de 

produção agroecológicos e/ ou orgânicos. 
Até R$ 165 mil. 2,5% 

PRONAF ECO 

Investimento para aproveitamento 

hidroenergético, tecnologia de energia 

renovável, tecnologias ambientais, projetos de 

adequação ambiental, regularização ambiental 

das unidades familiares, implantação de viveiros 

de mudas. 

Até R$ 165 mil.  2,5% 

Investimento em silvicultura. Até R$ 165 mil. 5,5% 



Investimento em dendê (Pronaf Eco Dendê) e 
seringueira (Pronaf Eco Seringueira). 

Até R$ 88 mil. 5,5% 

PRONAF INVESTIMENTO 
PARA A REFORMA AGRÁRIA 

Estruturação dos lotes. 
Até R$ 25 mil (mais R$ 1,5 
mil para ATER). 

0,5% 

PRONAF CUSTEIO DA 
REFORMA AGRÁRIA 

Custeio de atividades agropecuárias. 
Até R$ 7,5 mil, em até três 
operações. 

1,5% 

PRONAF MICROCRÉDITO DA 
REFORMA AGRÁRIA 

Financiamento de atividades agropecuárias 
desenvolvidas no estabelecimento rural. 

Até R$ 4 mil, com até três 
operações. Bônus de 
adimplência de 50%. 

0,5% 

PRONAF MULHER 
INVESTIMENTO 

Nas condições da linha Pronaf Investimento 
(Pronaf Mais Alimentos). 

Até R$ 165 mil ou até R$ 
330 mil para atividades de 
suinocultura, avicultura, 
aquicultura, carcinicultura 
(criação de crustáceos) e 
fruticultura. 

2,5% ou 5,5% 

PRONAF MICROCRÉDITO 
PRODUTIVO RURAL – 
GRUPO “B” 

Microcrédito rural com ou sem a metodologia 
do PNMPO 

Sem metodologia: até R$ 
2,5 mil; com metodologia: 
até R$ 4 mil 

0,5% 

PRONAF MULHER DO 
GRUPO “B” 

Nas condições da linha Microcrédito Produtivo 
Rural – Grupo “B”. 

Sem metodologia: até R$ 
2,5 mil; com metodologia: 
até R$ 4 mil. 

0,5% 

 

Fonte: www.mda.gov.br (adaptado de “Plano Safra da Agricultura Familiar  2016/17”) 

 

 


