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Brasília (DF), 5 de novembro de 2013 
 
NOTA ÀS ENTIDADES QUE OPERACIONALIZAM O PROGRAMA DE SUBVENÇÃO AO 
PRÊMIO DO SEGURO RURAL - PSR 

 
Assunto: Novas regras do Programa safra 2013/2014 
 

Tendo em vista o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário – PAP, 2013/2014, 
feito pela Excelentíssima Senhora Presidente da República, temos a informar que: 
 
2.  Foram realizados estudos técnicos com o intuito de melhor adequar a aplicação 
dos recursos do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural – PSR às prioridades da 
política agrícola formulada por este Ministério, utilizando-se para tanto do direcionamento da 
subvenção federal por atividades e microrregiões.  
 
3.  Dessa forma, para as culturas de soja, milho, arroz, feijão, algodão, tomate, 
caqui, ameixa, pêssego e uva, o percentual de subvenção será de 60%, naquelas 
microrregiões onde essas culturas possuem uma substancial importância econômica, ao 
mesmo tempo em que estão sujeitas a maior vulnerabilidade climática, conforme parâmetros 
extraídos do zoneamento agrícola de risco climático, além do histórico de sinistros registrado 
no PSR. 

4.  Esclarecemos que para a cultura de maçã o percentual de subvenção federal 
será de 60% em todo Território Nacional. No estado do Rio Grande do Sul, o percentual de 
subvenção para a cultura de uva será de 60% para todas as microrregiões. Relativamente às 
culturas de arroz, milho 1ª safra e soja, no estado de Santa Catarina, o percentual será de 60% 
também em todas as microrregiões. 
 
5.  Para aqueles produtores rurais enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao 
Médio Produtor Rural – PRONAMP e para os produtores orgânicos, o percentual de subvenção 
será de 60%, independente da cultura/atividade e da região produtora 
 
6.  Ademais, de maneira a incentivar a Política Brasileira de Florestas Plantadas, 
de iniciativa da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o percentual 
de subvenção para a modalidade de florestas será de 60%, independente da região produtora. 
 
7.  Para todas as demais modalidades de seguro rural, independente da 
cultura/atividade subvencionável e da região produtora, o percentual de subvenção ao prêmio 
do seguro rural será de 40%.  
 

Percentual de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural – Safra 2013/2014 
60% 40% 

 Culturas/Microrregiões prioritárias 
 Pronamp (todas as culturas) 
 Orgânico (todas as culturas) 
 Floresta 

 Demais modalidades, 
culturas e microrregiões 
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8.  As modalidades de seguro rural contempladas e as culturas elegíveis estão 
relacionadas na tabela abaixo, respeitados os limites em reais estabelecidos no item 8. 

 
LIMITES DE SUBVENÇÃO AO PRÊMIO 

Modalidades 
de Seguro Atividades Contempladas Limites em R$ 

Agrícola 

 
abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, alface, 
algodão, alho, ameixa, amendoim, arroz, atemóia, 
aveia, banana, batata, berinjela, beterraba, cacau, 
café, cajú, cana-de-açúcar, canola, caqui, cebola, 
cenoura, cevada, centeio, cherimóia, chuchu, couve-
flor, ervilha, escarola (chicória), fava, feijão, figo, 
girassol, goiaba, graviola, jiló, kiwi, , laranja, lichia, 
lima, limão e demais cítricos, linho, maçã, mamão, 
mamona, mandioca, manga, maracujá, melancia, 
melão, milho, milho segunda safra, morango, 
nectarina, pepino, pêra, pêssego, pimentão, pinha, 
quiabo, repolho, sisal, soja, sorgo, tangerina, tomate, 
trigo, triticale, uva, vagem e demais hortaliças e 
legumes. 

 

96.000,00 

Pecuário aves, bovinos, bubalinos, caprinos, eqüinos, ovinos e 
suínos 32.000,00 

De Florestas silvicultura  32.000,00 

Aqüicola carcinicultura, maricultura e piscicultura  32.000,00 

VALOR MÁXIMO SUBVENCIONÁVEL 192.000,00 

 
9.  O valor máximo da subvenção na modalidade agrícola, por beneficiário e por 
ano civil, é de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). O produtor rural poderá receber 
subvenção para mais de uma cultura, desde que o somatório do benefício não ultrapasse o 
citado valor. O valor máximo da subvenção nas modalidades pecuário, de florestas e 
aquícola, por beneficiário e por ano civil, é de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) para 
cada uma dessas modalidades. Com isso, o valor máximo de subvenção que o produtor 
poderá receber, no mesmo ano civil, é de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), 
na hipótese de serem conduzidos por ele empreendimentos que se enquadrem nas 
modalidades agrícola, pecuário, de florestas e aquícola. 
  

Atenciosamente 
 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RISCO RURAL  


