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Programa Mais Alimentos

◊ É uma linha de crédito do Programa Nacional

para Fortalecimento da Agricultura Familiar

(PRONAF) que promove o financiamento de

infraestrutura de produção e de serviços

agropecuários e atividades rurais não

agropecuárias.



◊ Essa linha de investimento destina-se a

promover o acesso a tecnologia e mecanização,

aumento de produção, produtividade e redução

dos custos, visando a melhoria da renda e da

qualidade de vida na Agricultura Familiar.

Programa Mais Alimentos



Itens Financiáveis

◊ Pesca e Aquicultura 

◊ Projetos de Correção de Solos 

◊ Formação de Sistemas Agroflorestais 

◊ Melhoramento Genético 

◊ Infraestrutura de Produção

◊ Energias Renováveis (Solar, Biomassa e Eólica)

◊ Preparo de Solo e Tratos Culturais  

◊ Processamento e Beneficiamento 

◊ Veículos de Transporte de Carga 

◊ Tratores e Motocultivadores

◊ Secagem e Armazenamento

◊ Tratores e Motocultivadores 
◊ Secagem e Armazenamento  
◊ Colheita
◊ Produção
◊ Irrigação 



Plano Safra da Agricultura Familiar 2017/2020

◊ R$ 30 bilhões para o crédito rural com taxas de juros entre 2,5% e

5,5% ao ano. Com taxa de juros 2,5% para:

◊ Produção arroz, feijão, mandioca, leite, alho, tomate, cebola, batata,

abacaxi, açaí, laranja, olerícolas (produtos da cesta básica e que

compõem os índices de inflação);

◊ Produção de alimentos em sistemas de produção de base

agroecológica ou orgânica;

◊ Investimentos em produção de energia renovável, irrigação,

armazenagem e praticas sustentáveis de manejo do solo e da água.



Condições de Financiamento do Mais Alimentos 
para o Ano Safra 2017/2020

◊ R$ 330 mil para avicultura, suinocultura, fruticultura, aquicultura

e carcinicultura;

◊ R$ 165 mil para as demais atividades;

◊ R$ 800 mil para projetos coletivos, respeitados os limites

individuais;

◊ Com prazos de até 10 anos para pagar;

◊ Carência de até 3 anos;

◊ Juros a partir de 2,5 % ao ano.



PRONAF - Mais Alimentos

Ano Safra Atividade Qtd. Contratos
Valor total de 

Financiamentos

16/17 (acumulado 
até maio de 2017)

Agrícola 67.824 R$ 2.589.469.184,22

Pecuária 129.873 R$ 4.027.084.397,67

Total 197.697 R$ 6.616.553.581,89

15/16

Agrícola 88.971 R$ 2.933.376.573,77

Pecuária 199.658 R$ 5.378.179.223,99

Total 288.629 R$ 8.311.555.797,76



Como Acessar o Programa

1º Passo: Solicitação da DAP 

2º Passo: Avaliação Familiar

3º Passo: Projeto Técnico

4º Passo: Análise da Instituição Financeira 



1º Passo:  Solicitação da DAP Através das 
Empresas Credenciadas no seu Município

Através das: 

◊ Entidades de ATER.

◊ EMATERs.

◊ Sindicatos (Vinculados a Contag, Fetraf, CNA, AMPA).

◊ Colônia de Pescadores.

Requisitos:

◊ Explorar parcela de terra.

◊ Residir na propriedade ou em local próximo.

◊ Dispor de áreas não superior a quatro módulos fiscais.

◊ Ter renda oriunda da atividade rural familiar pelo menos de 50% da renda total.

◊ Renda bruta total anual familiar de até R$ 360 mil nos últimos 12 meses.



◊ Após a avaliação do Profissional habilitado de ATER na visita

técnica na propriedade para a confecção da DAP, analisando

assim sua capacidade de produção, elabora-se a proposta

simplificada de crédito, incluindo-o dentro do Programa Mais

Alimento para que este usufrua das vantagens estabelecidas no

Programa do Governo Federal.

2º Passo: Avaliação Familiar



3º Passo: Projeto Técnico 

◊ O Projeto Técnico de Financiamento

será elaborado pela Ater pública ou

privada credenciada, sendo

elaborado de acordo com as

Condições de Financiamento e Lista

de Referência Pública de preços

máximos por estado, lembrando que

não se pode comercializar produtos

acima do preço da lista de referência.



4º Passo: Análise da Instituição Financeira 

Após a elaboração do Projeto Técnico e a entrega dos documentos

exigidos pelo Programa, estes serão enviados para o agente financeiro

(credenciado) para análise da proposta e sua eventual contratação.

◊ Banco do Nordeste

◊ Banco do Brasil

◊ Banco da Amazônia

◊ Banco Regional de Brasília

◊ Cooperativas de Crédito 

◊ Banrisul 

◊ BRDE

Instituições Financeiras Credenciadas:



Energia solar fotovoltaica

◊ Mais de 100  equipamentos cadastrados destinados a produção de 

energia solar (http://portal.mda.gov.br/portal/saf/maisalimentos)

Seis empresas cadastradas: 

◊ Globo Brasil 

◊ Solar Energy do Brasil

◊ Turboferro

◊ Weg Equipamentos

◊ Hidrosp Sistemas

◊ Minas Sol

http://portal.mda.gov.br/portal/saf/maisalimentos


Acesse o site: 

www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/

saf-mais/sobre-o-programa 

maisalimentos@mda.gov.br 

Contato: (61) 2020-0140 


