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Apresentação 

Caro leitor: 

       Este manual foi feito com o objetivo de auxiliar 
os profissionais que trabalham com Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Ater) em assentamentos 
da reforma agrária, fornecendo-lhes informações 
essenciais sobre os principais créditos do INCRA 
para estimular atividades pluriativas entre os 
assentados.  

   Após o acesso a terra, os assentados 
precisam de políticas que ajudem a se estabelecer 
com qualidade de vida nas áreas produtivas do 
assentamento. Assim, deverá adaptar-se às 
condições do meio ambiente para sobreviver e 
garantir o seu crescimento e desenvolvimento. O 
sucesso do assentamento depende, portanto, da 
atenção dada aos assentados durante a fase inicial 
de estabelecimento na terra, o que garante a 
qualidade de vida e geração de renda para as 
famílias.  

   Portanto, esse material traz algumas 
informações importantes sobre os principais 
créditos que poderão ser úteis aos profissionais de 
Ater e principalmente aos assentados na busca por 
melhor qualidade de vida. 

 



Introdução 

  O assentado da reforma agrária não é mais somente um 
agricultor ou um pecuarista, ele combina atividades 
agropecuárias com outras atividades não agrícolas, dentro ou fora 
de seu estabelecimento, tanto nos ramos tradicionais urbano-
industriais, como nas novas atividades que vem se 
desenvolvendo no meio rural, como lazer, turismo, conservação 
de natureza, moradia e prestação de serviços pessoais.  Essa 
sua nova característica é denominada de pluriatividade, que 
combina atividades agrícolas e não agrícolas. 

As atividades não-agrícolas se referem as atividades que 
não estão relacionadas diretamente com a produção 
agropecuária propriamente dita. Já famílias pluriativas se referem 
aquelas, onde ao menos um membro exerceu uma atividade 
agrícola e ao menos um membro exerceu uma atividade não-
agrícola. 

O intuito da pluriatividade no desenvolvimento rural 
devem-se considerar alternativas viáveis às dificuldades e 
restrições que afetam as populações rurais, como a questão do 
emprego, da renda, a sazonalidade, o êxodo dos mais jovens e a 
gestão interna da unidade familiar, acredita-se que, por meio da 
pluriatividade, as famílias de agricultores possam estabelecer 
iniciativas de diversificação das suas ocupações interna e 
externamente à unidade de produção, bem como aumentar as 
fontes e as formas de acesso a rendas. 

  As políticas públicas devem ser adaptadas a essas 
famílias pluriativas e estímulos devem ser feitos para que tal 
prática social seja inserida no contexto dos assentamentos da 
reforma agrária.   



Créditos para a reforma 

agrária 

 Os beneficiários do Programa Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA) têm à disposição linhas 

de crédito que permitem a instalação no 

assentamento e o desenvolvimento de atividades 

produtivas nos lotes. O chamado Crédito 

Instalação é a primeira etapa de financiamento 

garantido pelo Incra às famílias e o atual modelo 

de investimento de recursos está definido no 

Decreto 9.424/2018, que indica as modalidades 

disponibilizadas e os critérios a serem atendidos 

para acesso aos valores. 

 Modalidades: Apoio Inicial; Fomento; Fomento 

Mulher; Semiárido; Florestal; Recuperação 

Ambiental; Cacau; Habitacional e Reforma 

Habitacional. 



Requisitos 

   São requisitos comuns para acesso a todas as 

modalidades:  

 Atualização dos dados das famílias 

beneficiárias junto ao Incra; 

 Inscrição no Cadastro Único para Programas 

Sociais (CadÚnico); 

  Assinatura do Contrato de Concessão de Uso 

(CCU); 

 Assinatura do Contrato de Concessão de Direito 

Real de Uso (CCDRU), quando for o caso. 

 
   Para as modalidades Fomento, Fomento Mulher, 

Florestal, Recuperação Ambiental e Cacau, também 

é necessária a elaboração de um projeto técnico, a 

ser feito por profissional habilitado. O documento 

deve indicar a finalidade da aplicação dos recursos – 

conforme definido pelos beneficiários – e o 

atendimento aos critérios específicos de cada 

modalidade. 



Créditos para pluriatividade 

   Dentre as linhas de créditos oferecidas pelo 

Incra para a reforma agrária, algumas delas podem 

ser utilizadas para estimular a pluriatividade nos 

assentamentos. São elas: 

 

 Fomento Mulher; 

 Fomento I e II; 

 Terra Sol; 

 Pronaf B. 
 



Créditos para pluriatividade 

   Fomento Mulher: 

 

Para implantar projeto produtivo sob 

responsabilidade da mulher titular do lote. Valor de 

até R$ 5 mil (cinco mil reais), em operação única, por 

família assentada; 

 

 

 

 

 

 

A linha de crédito Fomento Mulher disponibilizada 

pelo Incra é o reconhecimento da importância do 

trabalho produtivo das mulheres da reforma agrária. 

As mulheres que contam com o apoio de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Ater) podem usar o 

fomento para a implantação de quintais produtivos e 

com isso garantir alimentação saudável, mais 

qualidade de vida para sua família e gerar renda. 

 



Créditos para pluriatividade 

   Fomento Mulher: 

Quem pode acessar? 

 

Todas as trabalhadoras 

assentadas da reforma 

agrária atendidas por 

serviço de Assistência 

Técnica e Extensão Rural 

(Ater) podem acessar o 

Fomento Mulher. Para 

isso, é necessário que o 

cadastro esteja atualizado 

no Incra, não ter recebido 

crédito Apoio Mulher 

anteriormente e estar 

inscrita no CadÚnico. 



Créditos para pluriatividade 

   Fomento Mulher – O papel da Ater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O técnico ou técnica de Ater deve elaborar o projeto 

produtivo na área em que a mulher assentada 

deseja investir o recurso. 



Créditos para pluriatividade 

   Fomento Mulher – Valor disponível e forma de 

pagamento 

 

• Até R$ 5 mil por mulher assentada em parcela 

única; 

 

• Prazo de um ano para pagar; 

 

•Juros de 0,5% ao ano. 

 

Quando a mulher acessar o Fomento Mulher a 

família estará com a atualização cadastral pronta 

para acessar todas as linhas do crédito instalação. 

Ao pagar o crédito Fomento Mulher em dia e em 

uma única parcela, a assentada tem um desconto de 

80%. Ou seja, dos R$ 5 mil a agricultora assentada 

paga somente R$ 1 mil ao final de um ano. 



Créditos para pluriatividade 

   Fomento Parcela I e II: 

 

Finalidade: Viabilizar projetos produtivos de 

promoção da segurança alimentar e nutricional e de 

estímulo da geração de trabalho e renda. 

 

 

Valor: O valor disponível é de até R$ 6.400,00 (seis 

mil e quatrocentos reais), dividido em duas 

operações de até R$ 3.200,00 (três mil e duzentos 

reais), por família assentada. A liberação da segunda 

operação é condicionada a apresentação do laudo 

da assistência técnica atestando o progresso  do 

projeto da primeira operação. 



Créditos para pluriatividade 

   Fomento Parcela I e II – Critérios: 

 

 Estar inscrito no CadÚnico e atender ao critério 

de renda mensal; 

 

 Ser atendido por Ater  - responsável pela 

elaboração do projeto; 

 

 Não ter recebido anteriormente o Adicional-

Fomento; 

 

 Não ter contratado operação do Pronaf A ou outra 

operação de crédito rural. 



Créditos para pluriatividade 

   Fomento Parcela I e II – Reembolso: 

 

 Parcela única com vencimento em um ano após a 

liberação do crédito. O valor é atualizado com 

juros de 0,5% ao ano. Liquidação no prazo tem 

80% de desconto. 



Créditos para pluriatividade 

   Terra Sol: 

 

O Terra Sol é um programa de fomento à 

agroindustrialização e à comercialização por meio 

da elaboração de planos de negócios, pesquisa de 

mercado, consultorias, capacitação em viabilidade 

econômica, além de gestão e 

implantação/recuperação/ampliação de 

agroindústrias. Atividades não agrícolas - como 

turismo rural, artesanato e agroecologia - também 

são apoiadas; 

 

Objetivo: 

 

O Terra Sol visa propiciar o aumento de renda dos 

assentamentos da reforma agrária por meio de 

atividades socioeconômicas sustentáveis, 

valorizando as características regionais, 

experiências e potencialidades locais, com ênfase na 

agroecologia. 



Créditos para pluriatividade 

   Terra Sol - Público : 

 

Assentados e assentadas da reforma agrária em 

projetos de assentamento implantados ou 

reconhecidos pelo Incra. 

 

Forma de participação: 

 

Por meio de projetos coletivos, elaborados com a 

participação efetiva dos beneficiários e proposto por 

suas entidades representativas. Projetos realizados 

em parceria com prefeituras e os estados são muito 

importantes, especialmente para ações que 

envolvam aquisição de equipamentos, construções e 

reformas. 



Créditos para pluriatividade 

   Terra Sol - Proposta e projeto 

 

• A proposta e o projeto devem nascer da vontade 

das pessoas em trabalhar conjuntamente para 

agregar valor a seus produtos aumentando assim 

sua renda; 

• Com a organização dos interessados e o apoio da 

respetiva entidade representativa, deverá ser 

elaborada uma proposta contendo o Projeto 

Básico e o Plano de Trabalho a ser encaminhado 

para a Superintendência Regional do Incra 

responsável pelos projetos de assentamento 

envolvidos; 

• Este momento deve ser acompanhado pelo 

técnico da assistência técnica do Incra no estado 

e de parceiros interessados na implantação do 

projeto. 



Créditos para pluriatividade 

   Terra Sol - Tipo de negócio 

 

• Em princípio, pode ser proposto qualquer 

negócio, desde que possibilite a agregação de 

renda para os assentados e esteja dentro dos 

seguintes eixos: agroindustrialização, 

comercialização, atividades pluriativas e 

agroecologia; 

• Priorizam-se aqueles negócios nos quais esteja 

prevista a utilização de matéria-prima do próprio 

assentamento, que trabalhe o desenvolvimento 

sustentável, a agroecologia e que tenha a 

participação do maior número de famílias de 

assentados, incluindo a mulher e o jovem. 



Créditos para pluriatividade 

   Terra Sol – Linhas apoiadas 

   Linha Apoio 
• Agroindustrialização, 

implantação e recuperação 

de agroindústrias. 

• Aquisição de equipamentos 

para agroindústrias. 

• Capacitação dos 

beneficiários para a 

atividade agroindustrial. 

• Comercialização, divulgação 

e venda dos produtos da 

reforma agrária. 

• Capacitação dos 

beneficiários em gestão 

administrativa e 

comercialização. 

• Atividades pluriativas, 

turismo rural e ecoturismo. 

• Restaurantes rurais. 

• Artesanato. 

   Linha Agroecologia 
• -Fomentar estudos e 

projetos inseridos em uma 

estratégia de transição 

agroecológica. 

• Beneficiamento e 

comercialização de 

produtos agroecológicos. 

• Apoio à implementação, 

em caráter demonstrativo, 

de iniciativas com bases 

agroecológicas que 

tenham resultados 

comprovados por estudos 

realizados por instituições 

de ensino ou pesquisa. 



Créditos para pluriatividade 

   Pronaf B - O que é o Pronaf Grupo B? 

 

O Pronaf Grupo “B” é uma linha de microcrédito rural 

voltada para produção e geração de renda das 

famílias agricultoras de mais baixa renda do meio 

rural. Criado em 10 de agosto de 2000, a linha 

disponibiliza recursos de pequenos valores e sem 

burocracia para  pequenos investimentos em 

atividades agrícolas e não agrícolas no meio rural 

tais como: compra de pequenos animais, artesanato, 

implementos para fabricação de alimentos, caixas de 

abelha etc; 

 

O Microcrédito rural Pronaf Grupo “B” acredita e 

valoriza o potencial produtivo marginalizado das 

famílias de baixa renda que vivem no meio rural, 

transformando-o em fator de desenvolvimento 

econômico e social. 



Créditos para pluriatividade 

   Pronaf B -  Quem pode acessar essa linha? 

 

Famílias com renda bruta anual familiar de até R$ 4 

mil reais, sendo que pelo até 70% da renda pode ser 

proveniente de outras atividades além daquelas 

desenvolvidas no estabelecimento rural. São público 

do Microcrédito Rural Pronaf Grupo “B” as famílias 

pescadoras, extrativistas, ribeirinhas, quilombolas e 

indígenas que desenvolvam atividades produtivas no 

meio rural. 



Créditos para pluriatividade 

   Pronaf B -   Quais as condições de 

financiamento? 

 

Pode ser acessado até R$ 1.500,00 por operação 

para pagamento no prazo de até 2 anos. Mas a 

família pode pegar valores gradualmente crescentes 

– R$ 250,00 ou R$ 500,00 etc - para poder ir 

experimentando o crédito na medida em que sente 

segurança para pagar e segundo a necessidade de 

seus negócios. 

A taxa de juros é de 0,5% ao ano e se o crédito for 

pago em dia a família terá um desconto de 25% 

sobre o valor da parcela paga. Pode ser acessado 

até R$ 4 mil reais pelo Pronaf Grupo “B” com o 

desconto para o pagamento no prazo. Acima de R$ 

4 mil a família poderá continuar acessando a linha 

mas sem o desconto de 25%. 



Créditos para pluriatividade 

   Pronaf B -   Quais os passos para acessar o 

crédito Pronaf “B”? 

 

Para acessar o crédito Pronaf é preciso que a família 

possua: 

· DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf – que 

enquadra a família como público do Pronaf Grupo 

“B” e que pode ser obtida, de forma gratuita, no 

sindicado dos trabalhadores rurais ou na Empresa 

Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

· Proposta de crédito – procure a Empresa Estadual 

de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

· CPF regularizado; 

Todos esses documentos devem ser encaminhados 

ao agente financeiro para realização da contratação. 
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