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PRONAF MAIS 
ALIMENTOS

PÚBLICO-ALVO FINALIDADE PRAZO DE REEMBOLSO TAXA DE JUROS

Produtores da agricultura familiar que possuam Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa.

Limite Financiável:
Até 60 mil para construção e reforma de moradia em imóvel 
rural.
Até 400 mil para atividades de suinocultura, avicultura, 
aquicultura, carcinicultura e fruticultura.
Até 200 mil para as demais finalidades.
Coletivo: até R$ 20 milhões, respeitado o limite individual 
conforme a finalidade.

Implantação, ampliação ou modernização 
da estrutura das atividades de produção, de 
armazenagem, de transporte ou de serviços 
agropecuários ou não agropecuários, no 
estabelecimento rural ou em áreas comunitárias 
rurais próximas, sendo também passível de 
financiamento a construção ou reforma de moradias 
no imóvel rural e a aquisição de equipamentos e de 
programas de informática voltados para melhoria da 
gestão dos empreendimentos rurais, de acordo com 
projetos técnicos específicos.

5 à 10 anos conforme a 
finalidade de utilização do 
crédito.

de 3 à 4,5% conforme a 
finalidade de utilização do 
crédito.

PRONAF AGRO
ECOLOGIA

Produtores da agricultura familiar que possuam Declaração 
de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa.

Limite Financiável: até 200 mil.

Financiamento dos sistemas de produção 
agroecológica ou orgânicos, incluindo-se os 
custos relativos à implantação e manutenção 
do empreendimento, com Assistência Técnica 
obrigatória.

Até 10 anos, incluídos até 3 anos 
de carência.

3,0% a.a.

PRONAF AGRO
INDÚSTRIA

Produtores da agricultura familiar que possuam Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa. 

Limite Financiável:
 
PF até R$ 200 mil, por beneficiário/ano agrícola.
 
PJ: até R$ 400 mil, respeitado o limite individual por sócio.
 
Cooperativa: até R$ 35 milhões, respeitado o limite individual 
de R$ 45 mil por cooperado.

Financiamento dos sistemas de produção 
agroecológica ou orgânicos, incluindo-se os 
custos relativos à implantação e manutenção 
do empreendimento, com Assistência Técnica 
obrigatória.

Até 5 anos, incluído até 1 ano 
de carência para financiamentos 
de motocicletas adaptadas à 
atividade rural e caminhonetes de 
carga, exceto caminhões.

Até 10 anos, incluídos até 3 
anos de carência para os demais 
financiamentos.

4,5% a.a.

PRONAF MULHER Mulheres agricultoras que possuam Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP) ativa. 

Limite Financiável: Os mesmos Pronaf Mais Alimentos.

Os mesmos Pronaf Mais Alimentos. Os mesmos Pronaf Mais 
Alimentos.

Os mesmos Pronaf Mais 
Alimentos.



PRONAF BIO 
ECONOMIA

PÚBLICO-ALVO FINALIDADE PRAZO DE REEMBOLSO TAXA DE JUROS

Produtores da agricultura familiar, que possuam Declaração 
de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa e projeto técnico para 
investimento em uma ou mais finalidades contempladas nesta 
linha.

Limite Financiável: até R$ 200 mil.

Investimentos em Sistemas de Exploração Extrativistas, 
de Produtos da Sociobiodiversidade, Energia Renovável 
e Sustentabilidade Ambiental, Sistemas Agroflorestais, 
Projetos de Turismo Rural, e Construção ou Ampliação de 
Unidades de Produção de Bioinsumos e Biofertilizantes 
para uso próprio.

Até 12 anos, com carência de 
até 08 anos, para as atividades 
de silvicultura e sistemas 
agroflorestais.

Até 10 anos, com carência 
de até 5 anos para Demais 
finalidades.

4,50% a.a.: Silvicultura.

3,00% a.a.: Demais finalidades.

PRONAF 
JOVEM

Aos agricultores familiares (PF) com DAP válida e com 
idade entre 16 e 29 anos com formação profissional rural 
concluída ou em andamento.

Limite Financiável: até R$ 20 mil.

Os mesmos Pronaf Mais Alimentos. Os mesmos Pronaf Mais 
Alimentos.

Os mesmos Pronaf Mais 
Alimentos.

PRONAMP 
INVESTIMENTO

Produtores rurais enquadrados no Programa Nacional de Apoio
ao Médio Produtor Rural - Pronamp.
Renda Bruta Anual: até R$ 2,4 milhões.

Limite Financiável: R$ 430 mil.

• Construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e 
instalações permanentes; 

• Obras de irrigação, açudagem e drenagem; 

• Recuperação ou reforma de máquinas, tratores, 
embarcações, veículos e equipamentos;

• Aquisição de veículos, tratores, colheitadeiras, 
implementos, embarcações e aeronaves;

• Proteção, correção e recuperação do solo;

• Instalações, máquinas e equipamentos;

• Aquisição de máquinas e equipamentos.

Até 08 anos, com carência de 
até 3 anos.

6,5% a.a.

MODERFROTA Produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas e suas 
cooperativas, cuja ROB ou renda anual/anualizada, ou do grupo 
econômico a que pertença, seja de até R$ 45 milhões.

Limite Financiável: Até 85% do valor dos bens objeto do 
financiamento.

Itens novos: tratores e implementos associados, 
colheitadeiras e suas plataformas de corte, equipamentos 
para preparo, secagem e beneficiamento de café, 
máquinas agrícolas autopropelidas para pulverização e 
adubação.

Itens Usados: tratores e colheitadeiras com idade máxima 
de 8 e 10 anos respectivamente, isolados ou associados 
com sua plataforma de corte e máquinas agrícolas 
autopropelidas para pulverização e adubação, plantadeiras 
usadas e semeadoras com idade máxima de 5 anos.

Os mesmos Pronaf Mais 
Alimentos

Os mesmos Pronaf Mais 
Alimentos



PÚBLICO-ALVO FINALIDADE PRAZO DE REEMBOLSO TAXA DE JUROS

MODERAGRO Produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas e 
suas cooperativas de produção, inclusive para 
repasse a seus cooperados.

Limite Financiável:
Individual: até R$ 880 mil.
Coletivo: até R$ 2,64 milhões, respeitando o 
limite individual;
Aquisição de animais: até R$ 400 mil.

• Construção, instalação e modernização de benfeitorias, 
aquisição de equipamentos de uso geral; 

• Aquisição de matrizes e de reprodutores ovinos, caprinos e 
bovinos de leite;

• Reposição de matrizes bovinas ou bubalinas; 

• Obras decorrentes da execução de projeto de adequação 
sanitária e/ou ambiental;

• Financiamento da construção e modernização de 
infraestrutura, aquisição de máquinas, equipamentos e 
demais materiais para produção de cachaça;

• Custeio associado ao projeto de investimento quando 
relacionado com gastos de manutenção até a obtenção 
da primeira colheita ou produção, ou quando relacionado 
à aquisição de matrizes e de reprodutores bovinos, na 
atividade pecuária leiteira;

Até 05 anos para aquisição 
de matrizes e reprodutores de 
bovinos ou bubalinos para a 
pecuária leiteira.

Até 10 anos, incluída carência 
de até 3 anos, para os demais 

7,5% a.a.

INOVAGRO Produtores rurais (pessoas físicas ou 
jurídicas), de forma individual ou em grupo, 
e suas cooperativas

Limite Financiável:
Individual até R$ 1,3 milhões
Coletivo até R$ 3,9 milhões, respeitado o 
limite individual.

• Implantação de sistemas para geração e distribuição de energia 
alternativa à eletricidade convencional, para consumo próprio, 
como a energia eólica, solar e de biomassa; 

• Equipamentos e serviços de pecuária e agricultura de precisão, 
desde o planejamento inicial da amostragem do solo à geração 
dos mapas de aplicação de fertilizantes e corretivos;

• Automação, adequação e construção de instalações para os 
segmentos de aquicultura, avicultura, carcinicultura, suinocultura, 
ovinocaprinocultura, piscicultura, pecuária de corte e de leite; 

• Programas de computadores para gestão, monitoramento ou 
automação;

• Itens que estejam em conformidade com os Sistemas de 
Produção Integrada Agropecuária PI-Brasil e Bem-Estar Animal, e 
aos Programas Alimento Seguro das diversas cadeias produtivas, 
e Boas Práticas Agropecuárias da Bovinocultura de Corte e Leite; 

• Itens ou produtos desenvolvidos no âmbito do Programa de 
Inovação Tecnológica;

• Custeio associado ao projeto de investimento e aquisição de 
matrizes e reprodutores.

Até 05 anos para aquisição de 
matrizes ou reprodutores

Até 10 anos, incluída carência 
de até 3 anos, para os demais 
investimentos.

7% a.a.



PÚBLICO-ALVO FINALIDADE PRAZO DE REEMBOLSO TAXA DE JUROS

PROIRRIGA Produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas), 
de forma individual ou em grupo, e suas 
cooperativas

Limite Financiável:
Individual até R$ 3,3 milhões;
Coletivo até R$ 9,9 milhões, respeitado o limite 
individual.

• Todos os itens inerentes aos sistemas de irrigação, inclusive infraestrutura elétrica, 
reserva de água e equipamento para monitoramento da umidade no solo;

• Aquisição, implantação e recuperação de equipamentos e instalações para 
proteção de cultivos inerentes à olericultura, fruticultura, floricultura, cafeicultura e 
produção de mudas de espécies florestais;

• Estações meteorológicas e softwares necessários à sua operação, condicionados 
à autorização prévia para compartilhamento gratuito com instituições públicas 
dos dados produzidos por esses equipamentos.

Até 10 anos, incluída carência de 
até 3 anos.

7,5% a.a.

PROGRAMA ABC Produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas), 
de forma individual ou em grupo, e suas 
cooperativas.

Limite Financiável:
Individual até R$ 5 milhões
Coletivo até R$ 20 milhões, respeitado o limite 
individual e condições da linha.

Investimentos destinados a projetos de:

• Recuperação de pastagens degradadas (ABC Recuperação);

• Implantação de sistemas orgânicos de produção agropecuária (ABC Orgânico);

• Implantação e melhoramento de sistemas de plantio direto “na palha” (ABC 
Plantio Direto);

• Implantação e melhoramento de sistemas de integração lavoura-pecuária, 
lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta e de sistemas 
agroflorestais (ABC Integração);

• Implantação, manutenção e melhoramento do manejo de florestas comerciais, 
inclusive aquelas destinadas ao uso industrial ou à produção de carvão vegetal 
(ABC Florestas);

• Adequação ou regularização das propriedades rurais frente à legislação 
ambiental, inclusive recuperação da reserva legal, de áreas de preservação 
permanente, recuperação de áreas degradadas e implantação e melhoramento 
de planos de manejo florestal sustentável (ABC Ambiental);

• Implantação, manutenção e melhoramento de sistemas de tratamento de 
dejetos e resíduos oriundos de produção animal para geração de energia e 
compostagem (ABC Tratamento de Dejetos);

• Implantação, melhoramento e manutenção de florestas de dendezeiro, 
prioritariamente em áreas produtivas degradadas (ABC Dendê);

• Estímulo ao uso da fixação biológica do nitrogênio (ABC Fixação);

• Adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos 
naturais, incluindo correção da acidez e da fertilidade do solo (ABC Manejo dos 
Solos); e

• Construção de instalações para a implantação ou ampliação de unidades de 
produção de bioinsumos e biofertilizantes na propriedade rural, para uso próprio 
(ABC Bioinsumos).

Até 05 anos para aquisição de 
matrizes ou reprodutores

Até 10 anos, incluída carência 
de até 3 anos, para os demais 
investimentos.

7% a.a.



PCA

PÚBLICO-ALVO FINALIDADE PRAZO DE REEMBOLSO TAXA DE JUROS

Produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas), 
de forma individual ou em grupo, e suas 
cooperativas.

Limite Financiável:
Armazenagem de grãos: até 100%
Demais itens: até R$ 25 milhões

Projetos para ampliação, modernização, reforma e construção de armazéns 
destinados à guarda de grãos, frutas, tubérculos, bulbos, hortaliças, fibras e 
açúcar.

Até 12 anos, com até 3 anos de 
carência.

5,50% a.a. armazenamento 
com capacidade de até 6 mil 
toneladas.

7,00% a.a. para os demais 
investimentos.

AGROINVEST Produtores rurais, pessoa física, independente 
da categoria (Pronaf, Pronamp ou demais 
produtores), com risco entre 1 e 6.

Limite Financiável: 
Até 100%.

AgroInvest Cães de Pastoreio: até 5 anos

AgroInvest Matrizes e Reprodutores:
-Bovinos Corte e Leite até 4 anos;
-Ovinos até 3 anos.

AgroInvest Máquinas e Equipamentos: até 8 
anos.

AgroInvest 4.0 - Novas Tecnologias: 5 anos, 
com carência de até 1 ano

Agroinvest Construções: 8 anos, com 
carência de até 1 ano

Conforme taxa do dia.• Aquisição de cães de serviço da raça Border Collie, para trabalhos 
associados à pecuária, especialmente ovinocultura e bovinocultura.

• Aquisição de matrizes e reprodutores bovinos (corte ou leite) e ovinos, 
diretamente entre produtores rurais.

• Máquinas e equipamentos novos e usados não amparados pelos 
programas do BNDES Finame, nacionais ou importados.

• Aquisição de itens novos, inclusive importados, tais como: Drones, 
sensores, licenças de software de mapeamento, GPS (Sistema de 
Posicionamento Global), equipamentos para agricultura de precisão; 
computadores, equipamentos e licenças de softwares para gestão, 
monitoramento ou automação da propriedade.

• Construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações 
permanentes, relacionadas à atividade produtiva.

INVESTIMENTO 
POUPANÇA
RURAL

Produtores rurais, pessoa física, independente da 
categoria (Pronaf, Pronamp ou demais).

Aquisição de matrizes e reprodutores de bovinos e ovinos, caprinos, 
registrados ou certificados e fêmeas com finalidade de reprodução ou cria.

Bovinos Corte e Leite até 4 anos;

Ovinos até 3 anos.

Conforme taxa do dia.

AGROINVEST
SUSTENTABILIDADE

Produtores rurais, pessoa física, independente da 
categoria (Pronaf, Pronamp ou demais).
Consultar valores financiáveis no N8.

-Financiar placas e sistemas de conversão de energia solar; Biodigestores. Prazo de até 8 anos, com 
carência de até 1 ano e 
periodicidade de reembolso 
semestral ou anual.

Conforme taxa do dia.



banrisul.com.br/agro


