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RESUMO 

Os conflitos agrários fazem parte da história desse país por conta das 

desigualdades na distribuição fundiária. Atualmente, a luta pela terra ainda 

permanece por aqueles que não a possui. Essas lutas, além do acesso à terra, 

proporcionaram outras importantes políticas de incentivo e fortalecimento da 

agricultura familiar, como por exemplo o crédito rural. O presente trabalho teve 

como objetivo conhecer os aspectos positivos e negativos causado pelo 

financiamento das linhas de créditos, tanto no âmbito social como no econômico, 

sua contribuição na qualidade de vida e geração de renda para os agricultores 

familiares de um assentamento de reforma agrária situado na região semiárida 

de Petrolina, Pernambuco.  A metodologia utilizada nesse estudo foi através de 

uma abordagem de cunho qualitativo e quantitativo e utilizando-se como base a 

pesquisa bibliográfica e de campo. Assim, fez-se uso de instrumento de anotação 

como o diário de campo para registro de observações do pesquisador, aplicação 

de questionários com perguntas abertas para o grupo estudado e também rodas 

de conversas nos encontros. Pode-se ressaltar que os dados demonstram que 

60% do público alvo são do gênero masculino 53%, na faixa etária a partir de 51 

anos, 13% são considerados não alfabetizados. Pelo exposto, os dados podem-

se inferir que há dificuldade de manutenção da família no assentamento e no 

cumprimento de pagamento do crédito familiar no prazo estabelecido pelo banco 

financiador. Mas que o crédito rural é uma oportunidade de estabelecimento no 

espaço territorial, necessitando de uma assistência técnica na oportunização do 

financiamento de culturas da região. 

 

Palavras – chave: Luta pela terra, Assentamento, Reforma Agrária, Crédito 

Rural. 

 

 

  

 



 

ABSTRACT 

Agrarian conflicts are part of the history of this country due to inequalities in land 

distribution. Currently, the struggle for land still remains for those who do not own 

it. These struggles, in addition to access to land, have provided other important 

policies to encourage and strengthen family farming, such as rural credit. The 

objective of this study was to know the positive and negative aspects caused by 

the financing of credit lines, both in the social and economic spheres, their 

contribution to the quality of life and income generation for the family farmers of 

an agrarian reform settlement located in semi-arid region of Petrolina, 

Pernambuco. The methodology used in this study was based on a qualitative and 

quantitative approach, using bibliographical and field research as the basis. Thus, 

an annotation instrument was used as the field diary to record the observations 

of the researcher, the application of questionnaires with open questions to the 

group studied and also the conversation wheels in the meetings. It can be 

emphasized that the data show that 60% of the target audience are male 53%, 

in the age group from 51 years, 13% are considered not literate. From the 

foregoing, the data can be inferred that there is difficulty in maintaining the family 

in the settlement and in the fulfillment of payment of the family credit within the 

period established by the financing bank. But that rural credit is an opportunity for 

establishment in the territorial area, requiring technical assistance in the financing 

of the region's crops. 

 

Key - words: Land - fight, Settlement, Agrarian Reform, Rural Credit.
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1.0 INTRODUÇÃO 

Brasil, país caracterizado por diversas desigualdades sociais resultantes 

da má distribuição de suas riquezas. Um dos grandes fatores causadores dessas 

disparidades é a concentração de terras nas mãos de uma minoria. Isso é 

resultado de sua má distribuição que aconteceu no passado de forma 

desordenada e destinada. Muitas vezes, a quem não precisava, essa 

concentração fundiária, e a exclusão social no campo acendeu diversos conflitos 

e resistência dos trabalhadores do campo por igualdade na distribuição de terras 

de forma justa. 

A centralização da terra através do grande latifúndio é uma realidade 

também do Vale do São Francisco, podendo ser observada desde da sua 

formação territorial no processo de distribuição de terra ainda sobre o sistema 

de capitanias hereditárias, destacando-se precisamente as terras que formam 

hoje os territórios dos municípios de Petrolina - PE e Juazeiro - BA, grande 

concentração nas mãos de uma única elite, assim como afirma (ALMEIDA et 

al.2016). 

As ligas camponesas nunca concordaram com tamanha disparidade no 

campo, e foram fundamentais na luta pelo direito a propriedade nesse país, pois 

foi através das pressões que fizeram, por meio de ocupações e invasões em 

meados dos anos 90, que o governo federal agilizou os processos de 

desapropriação e intensificou a implantação de assentamentos rurais que se 

estendeu e várias regiões do país, incluindo o Vale do São Francisco. 

A formação dos assentamentos no Vale do São Francisco se deu através 

do inconformismo das organizações campesinas, principalmente na crise 

econômica, estabelecida a partir dos anos oitenta, muitas fazendas não 

conseguem se subsidiar e se manter intactas, e muitas decretaram falência 

(AMORIM, 2013).  

Os movimentos de luta pela terra, não buscaram apenas o acesso a ela, 

mas também políticas públicas de permanência e fortalecimento no campo. As 

políticas públicas são primordiais dentro dos assentamentos de reforma agrária, 

como as linhas de créditos rurais, que tem o intuito de incentivar, infra estruturar 
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e fortalecer a produção agrícola, além de proporcionar avanços no 

desenvolvimento social e econômico, e consequentemente oferecer 

oportunidades e melhorar a qualidade de vida do beneficiário. Principalmente 

dos agricultores assentados distribuídos em diversas regiões do pais. 

Na região semiárida de Petrolina - PE há uma diversidade de agricultores 

familiares, entre eles, os que vivem nos assentamentos de reforma agrária. 

Esses na maioria das vezes são formados através de grupos de pessoas que 

não possuíam terras, mas ao longo das suas trajetórias de vida tem certo vínculo. 

Geralmente, são da mesma família ou conhecidos de longas datas e sempre 

utilizaram a terra como meio de sobrevivência, seja como arrendatários, meeiros 

ou lavradores dos produtores das áreas irrigada.  

Notoriamente é possível perceber que há poucos estudos sobre o crédito 

rural na região semiárida de Petrolina - PE. Dessa forma sabe-se pouco sobre a 

referida política pública disponibilizada para essa região, bem como, se de fato ela 

é realmente relevante para a realidade dos que se beneficiam, e se traz 

oportunidade de desenvolvimento rural e melhoria na qualidade de vida dos 

beneficiários. 

Assim, pensando nesse cenário, almejou-se a realização desse estudo 

que consiste em uma pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo em 

assentamento de reforma agrária, situado na região semiárida, de Petrolina 

Pernambuco.



15 
 

2.0 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Luta pela terra e conflitos sociais 

O Brasil tem sua história marcada pelas disparidades relacionadas com 

a distribuição de terra (Medeiros, 2015). Para o mesmo autor, a luta igualitária 

pela terra existe desde que os portugueses aqui chegaram. Ao longo dos três 

primeiros séculos alguns recebiam terras da coroa na forma de sesmarias, 

sendo que havia também uma ocupação que se fazia a sombra delas, por 

populações pobres que vinham de Portugal em busca de condições para 

melhoria de vida, nas terras novas. O regime sesmarial estendeu-se até o início 

do século XIX, posteriormente inicia-se a posse livre que se estende até 1850, 

quando surge então chamada Lei de Terras, que marca o início da propriedade 

privada no país (FILHO e FONTES, 2009). 

Quando estabeleceu a chamada lei de terras no país, só poderia 

acessá-la quem as comprassem ou legalizasse as áreas em uso nos 

cartórios, mediante o pagamento de uma taxa para a Coroa. Logo, a 

Lei de Terras significou o casamento do capital com a propriedade da 

terra. Com isso a terra foi transformada em uma mercadoria à qual 

somente os ricos poderiam ter acesso (Santos et al. 2017). 

Quando discorremos sobre o assunto lei de terras no Brasil, é importante 

ressaltar que em meados do século XIX, quando a pressão dos ingleses, que 

eram os principais parceiros comerciais de Portugal pelo fim da utilização de 

mão de obra escrava no Brasil, se torna insustentável, foi promulgada a Lei n° 

601 de 1850 que caracterizou-se como a primeira Lei que regulamentava o uso 

da propriedade. Sendo que esta lei que foi promulgada com o principal intuito de 

não permitir que os escravos libertos se tornassem proprietários de terras. 

Mesmo com abolição do trabalho escravo, em 1888, pela Lei Áurea, ainda se 

manteve o quadro de monopólio fundiário, isso foi provocado devido ao regime 

de terras instituído pela Lei 601 de 1850, ou seja, mesmo libertos os 

reivindicantes não conseguiram ter acesso à propriedade, tendo em vista não 

possuírem capital para adquiri-las, dessa forma continuavam assim à mercê da 

exploração dos grandes proprietários como assalariados (MEDEIROS, 2015). 
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  Santos et al. (2017), por sua vez afirmam que o favorecimento da lei 

de terras aos grandes proprietários rurais, desencadeou o início da 

concentração de terras nas mãos de um grupo, perpetuando-se o poder e a 

exploração dos trabalhadores rurais ou a expulsão das populações camponesas 

dos seus recintos. Muitos trabalhadores se sentiam injustiçados com a situação 

que estavam ocorrendo, e resistiam à expansão dos latifundiários e também 

lutavam pelo direito de permanência nas suas terras.  

Vale ressaltar que não há dúvida que os movimentos de resistência e 

luta pela terra marcaram a história desse país, fatos que acontece desde o 

período colonial, com os povos nativos na defesa de seu território contra as 

“entradas” e “bandeiras” patrocinadas pelo governo português e por fazendeiros 

da época, essa lutas que foi iniciada pelos nativos contra o genocídio histórico 

foi através de vários movimentos como: a Confederação dos Tamoios que 

aconteceu entre (1554 e 1567) e a Guerra dos Potiguaras que ocorreu entre 

(1575 e 1584). As terras em questão eram alvo de disputa por Portugal e 

Espanha. Nesse território viveram os Trinta Povos Guaranis, onde cada povoado 

chegou a ter entre 1500 a 12 mil nativos. 

Ainda falando sobre os grandes conflitos da distribuição de terras no 

Brasil, é importante frisar sobre as revoltas populares como a Guerra de 

Canudos (1896-1897) no Nordeste, a Guerra do Contestado (1912-1916) no Sul, 

a Guerra do Formoso (1950-1960), no Centro-Oeste e a organização das Ligas 

Camponesas, movimento surgido em meados da década de 1950, da luta de 

arrendatários pelo acesso à terra no interior de Pernambuco. Somente a Guerra 

de Canudos no sertão da Bahia deixou cinco mil mortos e envolveu metade do 

exército brasileiro. A Guerra do contestado abrangeu 20 mil rebeldes, metade 

do efetivo do Exército Brasileiro e mais uma tropa de mil “vaqueanos”, deixando 

um saldo de mais de três mil mortos (MEDEIROS, 2015). 

De acordo com Santos et al. (2017),  

“A história social do movimento camponês se faz presente em todos 

os períodos que da história do Brasil e traz na sua simbologia outras 

lutas: contra todo tipo de dominação, contra a exploração da classe 

trabalhadora pelo capital, contra a opressão e representa, dessa 
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maneira, a aglutinação de forças em prol de ideais de libertação. 

Porém, os homens e mulheres do campo, querem liberdade e direito a 

um pedaço de terra onde possam plantar e fazer morada e para isso 

resistem aos processos históricos que os expulsam dos seus espaços 

de pertencimento que demarcam desde o 

período colonial” (Santos et al. 2017, p.3). 

Com a estabelecimento da ditadura militar (1964-1985), as lutas pelo 

acesso à terra e os movimentos camponeses em ascensão foram 

truculentamente reprimidos. entretanto ,no final da década de 1970, com o 

auxílio da Igreja Católica através das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs),a 

via campesina excluídas e expropriadas pelo desenvolvimento do modo 

capitalista de produção na agricultura , começam a se organizar  com o objetivo 

de conquistar porções do território brasileiro é  a partir dessa  conjuntura  que 

em as ocupações pelos movimentos de luta pela terra  se acendem ao longo da 

primeira metade dos anos 80 na busca de reforma agrária e da redistribuição 

fundiária, destacando-se como ator principal os trabalhadores rurais do MST 

(ORIGUÉLA e PEREIRA, 2017). 

Na busca por reforma agrária os movimentos ganharam força através de 

simpatizantes e começaram a se expandir em todo território nacional, e 

consequentemente ampliou o poder de pressão, sobretudo, por meio de 

ocupações e realização de acampamentos em grandes fazendas improdutivas 

ou com títulos de propriedade contestados (MIRALHA ,2006). Ainda segundo o 

mesmo autor, em 1990 o MST atinge uma repercussão nacional com ocupações 

de várias fazendas, especialmente no Pontal do Paranapanema, passando 

assim a entrar na mídia e angariar boa parte da opinião pública a seu favor. Diante 

das pressões dos movimentos sociais de luta pela terra nos meados dos anos 

90, o então governo federal da época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, 

acelerou os processos de desapropriação de terras e a intensificou a 

implantação de assentamentos rurais. Dessa forma, a quantidade de famílias 

assentadas nos anos 90 teve alta expressividade, principalmente em 1999 que 

foram assentadas entorno de 99.201 famílias em todo país. 
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2.2 Formação histórica de Pernambuco e suas revoltas populares  

Em 1534 a Coroa portuguesa estabelece no Brasil um sistema 

administrativo, denominado Capitanias Hereditárias. O território do Brasil, 

pertencente a Portugal, foi dividido em faixas de terras e outorgadas aos nobres 

de confiança do rei D. João III. As faixas de terras doadas poderiam ser 

repassadas de pai para filho, por isso foram chamadas de hereditárias 

(BEZERRA, 2018). 

Por volta de 1535, a Coroa doou a capitania de Pernambuco ao nobre 

Duarte Coelho Pereira, que fundou Igarassu, Vila Olinda e Recife e iniciou a 

cultura da cana-de-açúcar, que teria importante papel na história econômica do 

país. A Capitania de Pernambuco abrangia uma área maior do que a do atual 

Estado de Pernambuco. Os territórios onde hoje estão localizados os estados da 

Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas pertenciam a Capitania de 

Pernambuco, estendendo-se até a porção ocidental da Bahia (GALVÃO, 2016). 

O aristocrático Duarte Coelho morreu em 1554 e deixou para os filhos 

terras da capitania pernambucana em desenvolvimento acelerado. Diante desse 

cenário o território pertencente a Pernambuco atraiu a cobiça do povo holandês, 

que ocupou as terras no ano de 1630. Ao ocupar esse território, os holandeses 

protagonizaram conflitos e revoltas populares. No período de 1645 deu-se início 

ao movimento de luta popular contra o domínio dos holandeses conhecido 

como Insurreição Pernambucana, movimento que teve como intuito expulsá-los 

da região do Nordeste brasileiro. Os senhores de engenho não toleravam mais 

a ideia de terem que pagar impostos aos holandeses (SILVA, 2019). 

Conforme Brito (2017) a história do Estado de Pernambuco é permeada 

por conflitos e revoltas de diversos tipos. Em 1666 deu-se início ao movimento 

Conjuração de “Nosso Pai” que foi uma das primeiras rebeliões ocorrida no Brasil 

colônia, que tinha como o intuito protestar contra a relação entre metrópole e 

colônia. Fato ocorrido nas cidades de Recife e Olinda, na capitania de 

Pernambuco.  

Outro conflito bem marcante no estado de Pernambuco foi em 1710, 

quando foi deflagrada a Guerra dos Mascates, conflito instaurado entre os 

comerciantes portugueses instalados em Recife e os senhores de engenho de 

https://www.infoescola.com/geografia/regiao-nordeste/
https://www.infoescola.com/historia/relacao-metropole-colonia/
https://www.infoescola.com/historia/relacao-metropole-colonia/
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Olinda, muito influentes na capitania, uma vez que em Olinda encontrava-se a 

sede do poder público na época. A partir desse episódio a região passou por 

uma fase de decaimento que durou quase um século. Em meados de 1811, 

ocorreram várias revoltas de cunho separatistas, como a revolução 

pernambucana em 1817 com o descontentamento com a administração 

portuguesa, sendo que o questionamento maior era com relação a grande 

quantidade de portugueses nos cargos públicos e a insatisfação com impostos 

e tributos criados no Brasil por D. João VI. Vinte anos mais tarde, deflagra a 

Rebelião Praieira, trazendo de volta os ideais republicanos. O movimento foi 

sufocado quatro anos mais tarde, em 1848 (FOLHA DE PERNAMBUCO, 2017). 

Para Trigueiro (2018) as revoltas populares foram muito importantes na 

formação territorial de Pernambuco, principalmente com o fim da Revolução 

Pernambucana em 1817, pois os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e 

Paraíba são adicionados à República. Essa revolução resultou em punições por 

parte de Dom Pedro I ao estado de Pernambuco. O primeiro foi o 

desmembramento do estado de Alagoas que passou a ser independente em 

1817 (TODAMATÉRIA, 2017). Já em meados de 1824, Pernambuco perde parte 

da margem esquerda do Rio São Francisco que foi entregue por Dom Pedro I, a 

mineiros e baianos, como punição pela deflagração da Confederação do 

Equador, como pode ser observado na figura 1 (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 

2016). 

Figura 1. Parte do estado de Pernambuco que foi entregue a Baiano e mineiros 

em meados de 1824. 

 

Fonte: Diário de Pernambuco (2016). 



20 
 

2.3 Reforma agrária no Vale do São Francisco: processo de formação dos 

assentamentos 

Na década de setenta surgiram as primeiras discussões políticas sobre 

a irrigação no Vale do São Francisco, que foi gerido pela Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). Ocorreu então a 

implementação dos projetos de irrigação, com intuito de atrair os pequenos 

produtores, organizando-os em cooperativas, na intenção de se gerar uma base 

de emprego    e    reter    a    força     de     trabalho     das     zonas     rurais     

para os polos irrigados (ALMEIDA et al. 2016). 

Conforme ressaltam Almeida et al, (2016) a intenção dos políticos locais 

era tornar, por meio da irrigação, o Sub médio São Francisco em um centro de 

exportação no setor agroindustrial. As grandes empresas foram se constituindo 

na região, contando com incentivos, recursos e subsídios do governo. 

Assim, em 1990 a política de incentivo e subsidio do governo acabou, e 

sem o apoio do estado e com a crise econômica, estabelecida a partir do final 

dos anos oitenta, muitas fazendas não conseguiram se manter, e decretaram 

falência. Com isso, surgiram várias lutas sociais no campo, cuja reivindicação era 

à aplicação da política de reforma agrária.  

Dessa forma, surgem os primeiros assentamentos na extensão territorial 

dos municípios de Petrolina e Santa Maria da Boa Vista - PE, onde o movimento 

sem-terra (MST) passou a ocupar as áreas das fazendas que não conseguiram 

continuar produzindo por conta da crise estabelecida e vieram a falir ALMEIDA 

et al. (2016), tabela 1, demonstra os assentamentos que tornaram resultados 

das ocupações feitas pelas massas camponesas sem-terra. 

Segundo Leite e Ávila (2007), a terra não é apenas um fator de produção, 

mas de riqueza, prestígio e poder, com influência na política e participação 

social. Os efeitos e as mudanças locais proporcionados pela criação de 

assentamentos rurais, ou da regularização da posse de agricultores familiares e 

trabalhadores, se revertem em transformações econômicas, políticas e sociais 

que atingem a população beneficiária e, indiretamente, outras pessoas em um 

plano municipal. O caráter inovador das experiências nos assentamentos 
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também é crucial para o desenvolvimento das capacidades humanas e das 

ações dos agentes sociais envolvidos. 

Tabela 1: Assentamentos originados pelas ligas camponesas no Vale do São 

Francisco.  

Assentamentos Ano de aplicação Quantidade de famílias 

Ouro verde 1996 100 

Safra 1995 220 

Catalunha 1997 600 

Fonte: Almeida et al. (2016). 

2.4 Crédito rural como instrumento de desenvolvimento em assentamentos 

de reforma agrária 

Com o acesso à terra por meio das políticas de reforma agrária, os 

assentamentos constituídos, tem direito a determinadas políticas públicas, como 

por exemplo as linhas de crédito rurais, que são importantes ferramentas de 

desenvolvimento das unidades familiares estabelecidas. A política do crédito 

rural caracteriza-se como uma forma de intervenção do Estado junto aos 

produtores rurais contribuindo para o fortalecimento da agricultura e, 

consequentemente, para a economia regional (STOFFEL et al., 2015). 

Para Oliveira et.al (2017), o crédito rural se constituiu em um dos 

principais pontos do processo de modernização da agricultura brasileira, pois 

desde 1949 a política agrícola do país já reconhecia a importância do crédito 

como instrumento de desenvolvimento no meio rural. 

Dessa forma, segundo Andrade (2009), “a palavra Crédito deriva do 

latim credere, que significa acreditar confiar, ou seja: acreditamos nos 

compromissos de alguém conosco”.  

2.5 Objetivos do crédito rural 

Pode-se inferir que o principal objetivo do crédito rural está em fornecer 

aos produtores rurais recursos financeiros para o desenvolvimento da atividade 

agropecuária (WAHLBRINCK, 2017). 
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O Crédito Rural exerce os seguintes objetivos: 

a) Estimular os investimentos rurais para produção, extrativismo 

não predatório, armazenamento, beneficiamento e industrialização dos 

produtos agropecuários; 

b) Favorecer o oportuno e adequado custeio da produção e a 

comercialização de produtos agropecuários; 

Fortalecer o setor rural; 

c) Incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de 

produção, visando ao aumento da produtividade, à melhoria do padrão 

de vida das populações rurais e à adequada defesa do solo; 

d) Propiciar, através de crédito fundiário, a aquisição e regularização 

de terras pelos pequenos produtores; 

e) Desenvolver atividades florestais e pesqueiras; 

f) Quando destinado a agricultor familiar ou empreendedor familiar 

rural, nos termos da Lei nº 11.326, de 24/7/2006, estimular a geração 

de renda e o melhor uso da mão-de-obra familiar, por meio do 

financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não 

agropecuários, desde que desenvolvidos em estabelecimento rural ou 

áreas comunitárias próximas, inclusive o turismo rural, a produção de 

artesanato e assemelhados (MCR, 2018, p. 7). 

2.6 Finalidades do crédito rural 

No que se refere a sua finalidade, pode-se ressaltar que proporciona 

aos produtores rurais um mecanismo para se desenvolver economicamente, 

aumentando assim produtividade, produção e consequentemente a sua renda. 

Além disso o papel do crédito rural é de trazer a modernização, o estimulo e a 

permanência da agricultura familiar no campo (ANTÃO e CAMPANHOLO, 

2011). Dessa forma, o crédito rural subdivide-se em categorias como custeio, 

comercialização e investimento (CNABRASIL ,2018). 

2.6.1 Custeio  

De acordo com o Manual de Crédito Rural ,2018 do Banco Central, o 

custeio rural destina-se para Implantação de lavouras periódicas, manutenção e 

colheita de lavouras permanentes, gastos com a exploração pecuária, 

observadas as restrições normativas quanto a itens e atividades não financiadas 

pelo programa. 
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2.6.2 Comercialização  

 Nessa etapa, se dá o suprimento de recursos o produtor rural ou suas 

cooperativas, assegurando a colocação dos seus produtos no mercado, 

observado que os créditos de comercialização compreendem as operações: 

2.6.3 Investimento 

 Os créditos de investimentos são recursos destinados para a aquisição 

de bens relacionados com a atividade agropecuária e para inversões fixas e 

semifixas na propriedade. 

2.7 Favorecidos do crédito rural 

Conforme MCR (2018), são favorecidos do crédito rural: produtores 

rurais, cooperativas, associações de produtores rurais e empresas que operem 

nos segmentos da pesquisa de produção de mudas, sementes fiscalizadas e 

certificadas, serviços mecanizados, inseminação artificial para agropecuária, 

medição de lavouras das propriedades rurais, e que atuam em atividades 

florestais. 

2.8 Sistema Nacional De Crédito Rural (SNCR) 

O Sistema Nacional do Crédito Rural (SNCR), foi instituído no Brasil em 

cinco de novembro de 1965, e sistematizado pela lei n° 4.829 e pelo decreto n° 

58.380 do ano de 1966 (MELO e FILHO 2017). 

Segundo Castro (2008), quando o SNCR foi criado sua 

regulamentação foi atribuída ao Conselho Monetário Nacional - CMN e o 

controle das ações, ao Banco Central, Banco do Brasil, Banco de Crédito da 

Amazônia, Banco do Nordeste e o Banco Nacional de Crédito Cooperativo. 

Ainda segundo o autor quando o SNCR foi criado tinha como objetivo principal 

equipar o setor agrícola com recursos externos para financiar o custo 

operacional, investimento e comercialização, estimular o processo de formação 

de capital na agricultura, acelerar a adoção de tecnologia e fortalecer a posição 

econômica dos produtores. 

A política de crédito rural no Brasil foi o principal instrumento para 
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promoção da modernização da agricultura conservadora. Para isso, o poder 

executivo encaminhou algumas leis no período do regime militar (1964 a 1985) 

que deram suporte a este processo de modernização da agricultura brasileira, 

como a Lei do estatuto da terra, Lei n.º4.504 de 30 de novembro de 1964, que 

regula os direitos e as obrigações dos proprietários de imóveis rurais para fins 

de execução da Reforma Agrária e para a promoção da política agrícola, sendo 

que na política agrícola o Estatuto da Terra deu base para um conjunto de outras 

Leis (BIANCHINI, 2015). 

2.8.1 Órgãos que compõe o SNCR 

O Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) “é composto pelas 

instituições financeiras que operam as linhas de crédito rural, por órgãos 

vinculados ao sistema e órgãos articulados. Todas essas instituições financeiras 

exercem papel fundamental para que a política de crédito rural seja 

implementada de forma eficiente, atendendo aos interesses do governo e às 

necessidades dos produtores rurais” (CNABRASIL, 2018). 

Dessa forma, o SNCR é composto de órgãos básicos, vinculados e 

articulados. São considerados os órgãos básicos: Banco Central do Brasil, 

Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste.  Classificado como 

órgão vinculado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES.  

Nesse contexto, considera-se como órgão auxiliares: Agências de 

fomento Bancos estaduais, Bancos privados e Caixa Econômica Federal 

Cooperativas autorizadas a operar em crédito rural e sociedades de crédito, 

financiamento e investimento. 

Nota-se que os órgãos incorporados: São Instituição integrante do 

Sistema Brasileiro de Poupança e Crédito (SBPE). E por fim os articulados que 

são: órgãos oficiais de valorização regional e entidades de prestação de 

assistência técnica, cujos serviços as instituições financeiras venham a utilizar 

em conjugação com o crédito, mediante convênio. 
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2.9 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF  

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF – foi criado em 1996, constituído oficialmente por meio de um decreto 

presidencial de nº 1.946 de 28 de junho de 1996. O programa nasce como a 

primeira iniciativa de reconhecimento político e institucional do Estado brasileiro 

à categoria social dos produtores rurais.  

Assim, na sua criação o programa tinha por finalidade apoiar o 

desenvolvimento rural com intuito de fortalecer a agricultura familiar, gerando 

emprego e renda no campo. Foi criado de modo a estabelecer um novo padrão 

de desenvolvimento sustentável que visasse níveis de satisfação e bem-estar 

de agricultores e consumidores, que atendesse as questões econômicas, sociais 

e ambientais, produzindo um novo modelo agrícola nacional. Sendo que a 

estrutura operacional do programa foi dividida originariamente em quatro eixos 

de ação: negociação e articulação de políticas públicas, instalação e melhoria 

de infraestrutura e serviços nos municípios, financiamento da produção da 

agricultura familiar custeio e investimento, capacitação e profissionalização de 

agricultores familiares e também de técnicos (AQUINO e SCHNEIDER,2015). 

 2.9.1 PRONAF – mudanças e adequações 

Pode-se ressaltar que no início do PRONAF, seu raio de atuação era 

limitado, pois o financiamento era unicamente para atividades agropecuárias 

desenvolvidas pelos agricultores familiares. Além disso os agricultores que 

tinham renda menos significativas não eram o público alvo do programa 

(AQUINO e SCHNEIDER 2015). 

Ao longo dos anos foram realizadas alterações no formato do Programa, 

com o intuito de diversificar os benefícios entre os favorecidos. Assim, em 1999 

foram criados os grupos A, B, C, D, e A/C, para a abrangência de renda e 

enquadramento dos agricultores. As alterações buscaram aprimorar o apoio à 

infraestrutura, à renda e capacitação do público-alvo (CARMO e 

CLEMENTE,2018).  
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 Dessa forma, Aquino e Schneider (2015), afirmam que ao passar pelo 

governo ligado ao partido dos trabalhadores rurais, as formas de distribuição do 

crédito ganham reformulações com o intuito se adequar a estrutura normativa do 

programa e à diversidade da agricultura familiar e assim, expandir a 

acessibilidade nacional. Com o passar do tempo o programa foi gradativamente 

sendo expandido para outros públicos, como os assentados da reforma agraria 

e do crédito fundiário, extrativistas, pescadores artesanais, remanescentes de 

comunidades quilombolas, sertanejos e povos indígenas que praticassem as 

atividades produtivas agropecuárias ou não agropecuárias no meio rural. 

Para Carmo e Clemente (2018), esta medida de expansão na 

acessibilidade do crédito buscou adequar os recursos do programa à realidade 

social e produtiva de cada beneficiário, o que redundou na ampliação do acesso 

ao crédito. A reformulação nas normas do programa   representou um avanço, 

principalmente para os assentados que foram contemplados na nova proposta. 

O grupo especificado como A e A/C passou a ter acesso a recursos para 

investimentos nas suas áreas com taxas de juros baixas. Outras categorias 

também foram criadas a (D/E) ampliando as ações do PRONAF entre os 

agricultores com capital mais elevado. 

As tabelas 2 e 3 apresentam algumas linhas de crédito para assentados 

de reforma agrária, segundo O Banco do Nordeste do Brasil (BNB, 2017). 

Tabela 2. Linhas de crédito exclusivo para os assentados de Reforma Agrária – 
grupos "A" e "A/C" do Pronaf. 

Grupos / Linhas PRONAF GRUPO A PRONAF GRUPO A/C 

Público Alvo 

Agricultores (as) assentados (as) 

pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA). 

Beneficiários do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF). 

Agricultores (as) assentados (as) 

pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA). 

Beneficiários(as) do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF). 
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Finalidade 

Investimento em atividades 

agropecuárias e não 

agropecuárias. 

Custeio de atividades 

agropecuárias e de beneficiamento 

ou industrialização da produção. 

Limite de 

Crédito 

Até R$ 25.000,00 por agricultor. 

Esse valor poderá ser elevado 

para R$ 26.500,00 quando 

contemplar verba para 

Assistência Técnica. 

Até R$ 7.500,00 por operação, 

podendo cada agricultor contratar 

até 3 operações. 

Juros 0,5% ao ano. 1,5% ao ano. 

Prazo, Carência, 

Bônus de 

Adimplência e 

Outras 

Condições 

Prazo: até 10 anos, incluídos até 

3 anos de carência. Bônus: 

43,396% se houver assistência 

técnica, ou de 40% quando esse 

serviço não for financiado. 

Custeio agrícola: até 2 anos. 

Custeio pecuário e agroindustrial: 

até 1 ano. 

Tabela 3. Outras de créditos disponíveis para os Assentados de Reforma Agrária 
– grupos "A" e "A/C" do Pronaf. 

Grupos / 

Linhas 
Público Alvo Finalidade 

Limite de 

Crédito 
Juros 

Prazo, Carência, 

Bônus de 

Adimplência e 

Outras 

Condições 

Pronaf Grupo 

B 

Agricultores (as) 

familiares com 

renda bruta 

anual familiar de 

até R$ 

20.000,00. 

Mulheres 

agricultoras 

integrantes de 

unidades 

familiares 

enquadradas 

nos Grupo A, AC 

e B do Pronaf. 

Investimento em 

atividades 

agropecuárias e não 

agropecuárias. 

Custeio pecuário 

Custeio de atividades 

não agropecuárias. 

R$ 5.000,00 por 

operação 

elaborada pela 

metodologia do 

Agro amigo 

(PNMPO) R$ 

2.500,00, 

quando 

elaborada sem 

a metodologia 

Agroamigo. 

0,5% ao 

ano. 

Prazo: até 2 

anos, incluído até 

1 ano de 

carência. Bônus 

de adimplência:  

25% aplicado 

sobre cada 

parcela paga em 

dia.  40% 

aplicado sobre 

cada parcela 

paga em dia, na 

região do 

semiárido, 

quando o 

financiamento for 

destinado a 

determinadas 

atividades. Obs.: 

O bônus é devido 

até o limite de 

valor contratado 

de R$ 15.000,00 

(Agroamigo) e 

R$7.500,00 

(demais casos). 

Pronaf 

Agroindústria 

Agricultores 

familiares 

enquadrados 

Financiamento para a 

implantação, 

ampliação, 

Pessoa física: 

R$ 165.000,00 

Empreendiment

5,5% ao 

ano 

Prazo: até 5 

anos, incluída a 

carência de até 1 
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nos grupos A, 

A/C, B e Grupo 

V (Renda 

Variável) e suas 

cooperativas, 

associações e 

empreendimento

s familiares 

rurais. 

recuperação ou 

modernização de 

pequenas e médias 

agroindústrias. 

o familiar rural: 

R$ 330.000,00 

Coop./Assoc.: 

R$ 

35.000.000,00. 

ano, para 

financiamentos 

de caminhonetes 

de carga; Até 10 

anos, incluídos 

até 3 anos de 

carência. 

Pronaf Jovem 

Jovens 

agricultores e 

agricultoras 

familiares 

maiores de 16 

anos e com até 

29 anos, 

pertencentes a 

famílias 

enquadradas 

nos Grupos A, 

A/C, B e Grupo 

V (Renda 

Variável) que 

atendam as 

condições 

previstas no 

MCR-10-10. 

Financiamento da 

infraestrutura de 

produção e serviços 

agropecuários e não-

agropecuários no 

estabelecimento rural 

de interesse do 

jovem agricultor. 

Até R$ 

16.500,00, em 

até 3 

operações. 

2,5% ao 

ano. 

Prazo: até 10 

anos, incluídos 

até 3 anos de 

carência. 

Pronaf 

Industrializaçã

o de 

Agroindústria 

Familiar 

Agricultores 

familiares 

enquadrados 

nos grupos A, 

A/C, B e Grupo 

V (Renda 

Variável) e suas 

cooperativas, 

associações e 

empreendimento

s familiares 

rurais. 

Financiamento do 

custeio do 

beneficiamento e 

industrialização de 

produção própria e/ 

ou de terceiros. 

Pessoa física: 

até R$ 

12.000,00. 

Empreendiment

o familiar rural: 

até R$ 

210.000,00. 

Cooperativa 

singular: até R$ 

10 milhões. 

Cooperativa 

central: até R$ 

30 milhões. 

5,5% ao 

ano. 
Até 12 meses. 

Pronaf 

Semiárido 

Agricultores(as) 

familiares 

enquadrados(as) 

nos Grupos A, 

A/C, B e Grupo 

V (Renda 

Variável). 

Investimento 

destinado à 

convivência com o 

semiárido, 

priorizando a 

infraestrutura hídrica. 

Até R$ 

20.000,00 

 

2,5% ao 

ano. 

Prazo: até 10 

anos, incluídos 

até 3 anos de 

carência. 

 

Pronaf 

Agroecologia 

Agricultores 

familiares 

enquadrados 

nos grupos A, 

A/C, B e Grupo 

V (Renda 

Variável). 

Investimento em 

sistemas de 

produção 

agroecológicos ou 

orgânicos. 

Individual: até 

R$ 165.000,00 

Coletivo: até R$ 

800.000,00. 

2,5% ao 

ano. 

Prazo: até 10 

anos, incluídos 

até 3 anos de 

carência. 

Pronaf 

Floresta 

Agricultores 

familiares 

enquadrados 

nos grupos A, 

A/C, B e Grupo 

V (Renda 

Variável). 

Investimento em 

sistemas 

agroflorestais; 

exploração 

extrativista 

ecologicamente 

sustentável; 

recomposição e 

Agricultores do 

Grupo V (Renda 

Variável): Até 

R$ 35.000,00 

quando se 

destinar a 

sistemas 

agroflorestais; 

2,5% ao 

ano. 

 

 

Prazo: até 20 

anos, incluída 

carência limitada 

de até 12 anos, 
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manutenção de áreas 

de preservação 

permanente e 

reserva legal e 

recuperação de áreas 

degradadas, para o 

cumprimento de 

legislação ambiental; 

enriquecimento de 

áreas que já 

apresentam 

cobertura florestal 

diversificada. 

Até R$ 

27.500,00 para 

os demais 

casos. 

Agricultores dos 

Grupos A, A/C e 

B: Até 

R$15.000,00. 

nos 

financiamentos 

com recursos do 

FNE, destinados 

exclusivamente 

para projetos de 

sistemas 

agroflorestais, e 

ao público-alvo 

do Grupo V 

(Renda Variável). 

Prazo: até 12 

anos, incluída a 

carência de até 8 

anos, nos demais 

casos. 

Pronaf ECO 

Agricultores 

familiares 

enquadrados 

nos grupos A, 

A/C, B e Grupo 

V (Renda 

Variável). 

Investiment

o para o 

financiamento de 

pequenos 

aproveitamentos 

hidroenergéticos; 

tecnologias de 

energia renovável; 

tecnologias 

ambientais; projetos 

de adequação 

ambiental; 

adequação ou 

regularização das 

unidades familiares 

de produção à 

legislação ambiental; 

implantação de 

viveiros de mudas de 

essências florestais e 

frutíferas fiscalizadas 

ou certificadas e 

silvicultura. 

Individual: Até 

R$88.000,00 - 

para silvicultura. 

Até 

R$16.500,00 

por ha, para a 

cultura da 

seringueira. Até 

R$ 8.800,00 por 

ha, para a 

cultura de 

dendê. Até R$ 

165.000,00, 

para as demais 

finalidades. 

Coletivo: Até R$ 

800.000,00. 

5,5% ao 

ano 

quando se 

tratar de 

silvicultura

. 2,5% 

para as 

demais 

finalidades

. 

Prazo: até 16 

anos, incluídos 

até 8 anos de 

carência, 

dependendo da 

finalidade do 

crédito. 

Pronaf 

Produtivo 

Orientado 

Agricultores 

familiares 

enquadrados 

nos grupos A, 

A/C, B e Grupo 

V (Renda 

Variável). 

Investimento em 

inovação tecnológica; 

implantação de 

infraestrutura de 

captação, 

armazenamento e 

distribuição de água 

e agricultura irrigada; 

sistemas de 

produção de base 

agroecológica ou 

orgânicos; 

recomposição e 

manutenção de áreas 

de preservação 

permanente e 

reserva legal e 

recuperação de áreas 

degradadas, dentre 

outras finalidades. 

Limites 

individual: 

Mínimo de 

R$18.000,00 e 

máximo de 

R$40.000,00 

por operação, 

por ano 

agrícola. 

4,5% ao 

ano. 

Prazo: até 10 

anos, incluídos 

até 3 anos de 

carência. Bônus 

de 

Adimplemento: 

cada parcela da 

dívida poderá ter 

bônus fixo de 

R$3.300,00, 

concedido 

proporcionalment

e a cada parcela 

da dívida paga 

até o dia do 

vencimento. 

Desde que foi criado, em 1996, como forma de reconhecimento da 

agricultura familiar, o Pronaf vem consolidando-se ano a ano como a principal 
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política pública de apoio e fortalecimento para o meio rural brasileiro, tornando-

se nos últimos 20 anos, a política pública setorial de maior expressividade junto 

aos agricultores familiares do País (CAPELLESSO et al. 2018). 

Em todo país foram aplicados na agricultura familiar no ano de 2018, por 

meio do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), R$ 3,1 

bilhões, representando 9,5% de crescimento em relação a 2017. O Programa 

Agro amigo investiu R$ 2,5 bilhões em aproximadamente 506,8 mil operações 

para produtores rurais na região Nordeste, nordeste de Minas Gerais e Espírito 

Santo. O “Agroamigo” é um Programa de Micro finança Rural que tem como 

intuito melhorar o perfil social e econômico do agricultor familiar do Nordeste e 

norte de Minas Gerais e Espírito Santo (BANCO DO NORDESTE,2018). 

No caso do sertão nordestino mais especificamente nos municípios de 

Afrânio, Dormentes, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande foi 

aplicado em operações de investimento e custeio o montante de R$ 

21.514.547,00 só na agricultura familiar -PRONAF. Somente no município de 

Petrolina foram investidos na área rural: Pronaf (todos os tipos) R$ 6.981.000,00, 

sendo que R$ 4.377.413,77 foi aplicado nas operações do Pronaf B. O Pronaf B 

é uma linha de microcrédito de investimento, que procura trazer o 

desenvolvimento para os pequenos agricultores familiares (BANCO DO 

NORDESTE,2018). 

Pode-se ressaltar que o PRONAF é uma política pública que sofre 

mudanças constantes e se aprimora cada vez mais, com intuito de se 

transformar em um instrumento sólido e efetivo para servir o universo de 

agricultores familiares, em todas as unidades municipais, estaduais e regiões do 

país, visando, dessa forma, à inclusão privilegiada destes agricultores (MATTEI, 

2010). 
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3.0 JUSTIFICATIVA 

O presente estudo justifica-se pelo histórico da região semiárida de 

Petrolina - PE apresentar amplo número de agricultores rurais. Neste contexto, 

estão inseridos os que vivem em assentamentos de Reforma Agrária. Assim, 

pode-se mencionar que são beneficiados com algumas linhas de créditos 

oferecidas ou ofertados pelo governo. Entretanto, são escassos os estudos 

relacionados sobre sua política pública na região. E no que se refere realmente 

no beneficiamento do efeito esperado que corresponde a melhoria da qualidade 

de vida dos beneficiários desses créditos.  

Vale ressaltar que os estudos sobre a temática não têm demonstrado 

sobre as oportunidades criadas, e seus aspectos positivos e/ou negativos 

causados pelos financiamentos das linhas de créditos rurais na área de 

assentamento de reforma agrária. 

Para que o crédito rural possa ser viabilizado ao produtor, nota-se que 

não basta apenas fornecer-lhes o recurso, mas aumentar as possibilidades de 

política de desenvolvimento da produção rural” (ALVES,2009). Diante disso, 

pretendeu disponibilizar neste trabalho fontes de verificação de dados, para que 

a sociedade, instituições públicas governamentais e não governamentais, 

possam constatar a situação que se encontram os agricultores familiares, que 

obtiveram acesso a política pública do crédito rural dentre outras, e também 

quais as oportunidades que as linhas de créditos proporcionaram para os 

beneficiários. 
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4.0 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

Identificar e conhecer as oportunidades de créditos para os agricultores 

familiares do assentamento João Rodrigues Primo, Petrolina - PE. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Quantificar os agricultores beneficiados quanto a idade e o gênero 

dos assentados na referida área de estudo; 

 Conhecer e avaliar as linhas de crédito rural disponibilizadas no 

assentamento João Rodrigues Primo, Petrolina; 

 Caracterizar e avaliar o uso de crédito rural entre assentados; 

 Elencar os aspectos positivos e/ou negativos socioeconômicos 

causado pelo financiamento da linha de crédito para os assentados; 

 Verificar as necessidades socioeconômicas dos assentados, após o 

acesso ao crédito rural;  

 Identificar se o crédito rural contribuiu na qualidade de vida e geração 

de renda dos beneficiários; 

 Elaborar um produto final para os agricultores beneficiados pelo 

crédito rural. O produto final será representado por um guia 

informativo. 
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5.0 MATERIAIS E METODOS  

O presente estudo se refere a uma abordagem de cunho in loco e 

bibliográfico, ou seja, foi confeccionado a partir de materiais já publicados, em 

livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados na Internet, bem como, 

documentos coletados em instituições públicas. In loco (campo) se deu em 

visitas ao assentamento João Rodrigues Primo, precisamente no projeto Maria 

Tereza, a aproximadamente 31 Km do centro de Petrolina – PE, coordenadas 

33°46’ 76.00” Sul, 89°78’ 791.00” Oeste, como pode ser visto na Figura 2 

(GOOGLE EARTH, 2019). 

Figura 2. Localização e delimitações do assentamento João Rodrigues Primo 
em Petrolina/PE. 

                  Fonte: Google Earth, 2019. 

Foi desenvolvida com base em pesquisa qualitativa e quantitativa. 

Segundo Santos et al. (2017), a pesquisa de métodos mistos possibilita a 

realização de estudos com desenhos metodológicos diferentes, mas que 

produzem dados mutuamente complementares, favorecendo uma interpretação 

mais completa e abrangente do fenômeno investigado. 

Ainda, conforme Roesch (1999), na pesquisa qualitativa identifica-se a 

presença ou a ausência de alguma coisa, já a quantitativa procura aferir o grau 
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em que algo está presente. 

Sobre olhar metodológico, as duas sofrem tratamentos diferentes. 

Sendo que a pesquisa quantitativa é numérica, tratada por escalas e 

submetida a tratamentos estatísticos mais intensos, a qualitativa tem 

perguntas abertas, realizadas por meio de entrevistas em grupos, 

entrevistas individuais de profundidade, testes projetivos, pesquisa-

ação, estudo de casos, análise de conteúdo, entre outros (Roesch, 

1999, p.130-175). 

Como já mencionado, paralelamente a pesquisa bibliográfica foi 

realizada uma pesquisa de campo proporcionando assim, o maior contato com 

o público-alvo. Este tipo de pesquisa conforme Leal (2011), “baseia-se na 

observação dos fatos tal como ocorrem na realidade” 

5.1 Instrumentos e coleta de dados 

A investigação cientifica foi realizada por meio de artigos e dissertações 

já publicados sobre a temática. Referente aos documentos coletados, foram no 

âmbito do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco – 

ITERPE. A documentação obtida apresenta a contextualização histórica do 

assentamento João Rodrigues Primo, descrevendo sua área total, a quem 

pertenceu o imóvel, localização, valores pagos pelo imóvel, benfeitorias e 

também todas as regras e legislações utilizadas para a compra do imóvel por 

meio do Programa Nacional do Crédito Fundiário – PNCF.  

5.2 Pesquisa de campo 

Referente a pesquisa de campo, primeiramente foi realizado uma 

reunião com os integrantes do assentamento João Rodrigues Primo no intuito de 

conhece-los, bem como, também fazer uma explanação sobre os objetivos do 

presente trabalho e suas finalidades e importância ao término. Posteriormente, 

os demais encontros foram realizados quinzenalmente, dando início a coleta de 

dados, adotando-se as técnicas de analises dos dados como:  utilização de 

questionários (APÊNDICE 1), rodas de conversas e observação das técnicas 

usadas para aplicação junto as 15 famílias. 
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Utilizou-se um diário de campo para fazer todas as observações e 

anotações referente aos objetivos da pesquisa. 

5.3 Aplicação de questionários  

 O questionário aplicado junto as 15 famílias aborda vários itens que 

estão descritos na Tabela 4. 

Tabela.4 Itens pesquisados no questionário para caracterização do 

assentamento e assentados do João Rodrigues Primo em Petrolina – PE. 

Caracterização do Assentamento Histórico do Assentamento 

Caracterização dos Assentados 

Representatividade de Gênero   

Faixa Etária 

Organização Social 

Escolaridade 

Dimensão Econômica 

Sistema Produtivo   

Comercialização 

Geração de Renda 

Linhas de Créditos Acessadas 

Finalidade 

                        Inadimplência 

 Positividade e Negatividade das Linhas 

de Créditos Acessadas e as  

Necessidades socioeconômicas do 

assentamento 

Vale ressaltar que em todo o desenvolvimento do trabalho de coleta dos 

dados, os assentados foram informados que suas participações seriam 

voluntárias e que eles teriam acesso pleno às informações sobre o referido 

estudo. Além disso, também teriam o conhecimento sobre as informações 

constantes no Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE (APÊNDICE 

2) e acesso a uma via assinada deste documento. 
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Após a aplicação dos questionários e também dos relatos dos 

assentados nas rodas de conversas, sentiu-se a necessidade de fazer algumas 

ações extencionista, intermediada pelos pesquisadores e em parceria com a 

Universidade Federal do São Francisco -UNIVASF. Todas as ações planejadas 

e executadas foram votadas para o sistema produtivo do assentamento. 

5.4 Rodas de conversas 

 As rodas de conversas foram realizadas no referido assentamento, em 

algumas residências dos titulares do assentamento, sendo que o objetivo era 

complementar os dados da pesquisa de forma mais espontânea. Dessa forma, 

adquirindo informações através de relatos dos próprios assentados. Cada 

assentado tinha a fala livre para expor seu ponto de vista sobre o que o crédito 

rural proporcionou na melhoria do assentamento. Cada relato dos assentados 

era anotado pelo pesquisador no diário de campo que foi adotado com 

instrumento de auxílio (APÊNDICE 3). 

5.5 Análise dos dados 

 Após a coleta dos dados, os mesmos foram tabulados e organizados, em 

toda análise do contexto. Utilizou-se da estatística descritiva com o intuito de 

trazer as sinopses de quais foram às oportunidades que crédito rural 

proporcionou na vida dos assentados.  

 Primeiramente, organizou-se todos os questionários aplicados e também 

a tabulações de dados, observando as 36 questões aplicadas.  

 Na segunda etapa montou-se todos os gráficos e tabelas no programa 

Excel 2010.  

 Na terceira etapa, as observações feitas pelo pesquisador dentro do 

assentamento foram organizadas em planilhas. Além disso, descreveu-se 

as narrativas dos assentados, por cada assunto abordado durante a 

pesquisa.  As falas estão identificadas pelas palavras dos assentados 

como “TITULAR 01, 02 03,...,15”.    

 Por fim tratou-se de descrever os resultados e discussões. 
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6.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 Assentamento João Rodrigues Primo  

Os resultados revelaram uma comunidade contemplada com 15 famílias 

assentadas, oriundas do Programa Nacional do Crédito Fundiário - PNCF. A 

propriedade foi comprada a partir de um financiamento do Banco do Nordeste 

com intermédio do Instituto de Terras e Reforma ária de Pernambuco – ITERPE, 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 

CODEVASF e do Ministério do Desenvolvimento agrário – MDA, possui 

aproximadamente 89,7808 hectares registrada em nome da associação. 

O imóvel foi comprado em 28 de maio de 2007 pelo montante de 

aproximadamente 130.073,37 (cento e trinta mil, setenta e três reais e trinta e 

sete centavos). O valor mencionado acima foi destinado para o pagamento da 

aquisição do imóvel com todas as benfeitorias existentes. Além do financiamento 

da compra do imóvel, os assentados receberam um recurso no valor de 

170,723,63 (cento e setenta mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e três 

centavos) destinados para execução de subprojetos, investimentos comunitários 

e assistência técnica. Vale ressaltar que esse recurso de infra estruturação da 

propriedade é um recurso não reembolsável. 

A origem das pessoas que formam o assentamento João Rodrigues 

Primo, via Programa Nacional do Crédito Fundiário é representada por quem não 

possuía terras, mas ao longo da trajetória de vida já possuía um laço com a 

agricultura. Entre essa comunidade alguns apresentam grau de parentesco ou 

são conhecidos de longas datas. Nota-se que sempre utilizaram a terra como 

meio de sobrevivência, seja como arrendatários, meeiros ou lavradores de 

grandes produtores da área irrigada.  

Pode-se observar que no do assentamento há pouca infraestrutura 

comunitária. Observou-se que as casas são próprias, apresentam eletricidade e 

água para consumo, entretanto, a água não é tratada. Essa água chega até as 

residências através de um canal que passa na frente do assentamento. 

 Quanto ao saneamento básico, todas as casas possuem fossas, muito 

embora, o esgoto e toda a água da pia e do banho é lançada nos plantios do 
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quintal. Nota-se que a destinação do lixo é feita através de queimadas ou lançada 

na caatinga. Mesmo com os problemas enfrentados no dia a dia, dentro e fora 

do assentamento, os assentados sem sombra de dúvida, transparecem 

felicidade pela conquista da terra e de viverem no meio rural com suas famílias.  

6.2 População e organização social 

O assentamento é representado pelo gênero feminino e masculino, 

compreendendo 40% feminino e 60% masculino (Figura 3). No decorre da 

pesquisa foi observado que algumas mulheres mesmo não sendo titulares, tem 

uma constante permanência na lavoura. Alguns lotes são mantidos através da 

força braçal das mulheres. Vale ressaltar que a rotina das mulheres é bem 

densa, pois além de fazer as tarefas domesticas, as mesmas, cuidam da família 

e administram também os lotes.  

Figura 3. Representatividade de gêneros dos beneficiários do crédito rural no 
assentamento João Rodrigues Primo em Petrolina - PE. 

 

Conforme Schmitz e Santos (2013), as mulheres agricultoras, apesar 

realizem dupla ou tripla jornada (atividades domésticas, agrícolas e não 

agrícolas), geralmente, não recebem nada pelo que fazem e muitas vezes seu 

trabalho é reconhecido apenas como uma singela ajuda. Os mesmos autores 

ainda ressaltam que “O homem é considerado o chefe da família e é ele quem 

tem poder para tomar as decisões referentes à unidade de produção, tanto em 

relação à administração, quanto ao gerenciamento do dinheiro”. 

60%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MASCULINO FEMININO

Representativiade de gênero 



39 

 

Para Vasquez, (2009) que ao analisar os assentamentos espalhados no 

país, ressalta que as mulheres correspondem a cerca de 46% da população 

assentada. Porém, apenas 15% dos lotes têm mulheres como titulares 

principais. O que corrobora com a realidade do Assentamento João Rodrigues 

Primo, onde apenas seis mulheres são titulares dos lotes existentes. 

 “Mesmo não sendo titular, toco a roça sozinha, meu esposo não 

dispõe de saúde física para realizar os trabalhos no campo” 

(assentada esposa de titular 13, 2019). 

Quanto a faixa etária da comunidade estudada, observou-se que 53% 

dos entrevistados possuem idade acima de 50 anos (Figura 4). A população 

abaixo dos 30 anos corresponde a menos de 10% de toda a população do 

assentamento. Neste sentido, nota-se que a idade populacional do 

assentamento é composta por pessoas com idades mais avançadas. 

Figura 4. Faixa etária dos beneficiários do credito do assentamento João 

Rodrigues Primo em Petrolina - PE. 

 

No mundo contemporâneo, nota-se que muitos jovens não têm 

valorizado muito o campo, conceituando-o o meio rural como um lugar de não 

desenvolvimento humano. Dessa forma, buscam alternativas mais atrativas nas 

grandes cidades. No assentamento João Rodrigues Primo não é diferente, a 

maioria dos jovens filhos dos entrevistados moram nas cidades mais próximas 

estudando e trabalhando no centro urbano da cidade. Conforme Wahlbrinck 

(2017), esse cenário é algo que traz preocupação, pois não existe uma 

perspectiva de sucessão nas propriedades para os mais jovens. O que 

47%
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possibilita um envelhecimento dos assentados, pelo castigo da aridez do clima 

e insolação durante o trabalho na lavoura ou na monocultura.  

A organização social é feita por meio da associação comunitária que 

mensalmente reúne os sócios. Assim, todos dos assentados participam 

efetivamente das reuniões da associação, sendo que as reuniões acontecem na 

primeira segunda feira do mês. Geralmente eles se reúnem na casa de um 

assentado, pois eles não possuem sede própria.  Ademais, os assuntos discutidos 

são registrados em ata. Após o registro dos assuntos abordados, todos assinam 

a ata.  

Pelo exposto, tem-se uma comunidade que se organiza socialmente, 

que viabiliza o apoio institucional necessário para a construção da infraestrutura 

básica, dos serviços sociais, principalmente em relação à educação e saúde 

(Carvalho et al. 2009). Segundo os autores, nota-se que os mesmos defendem 

que as conquistas alcançadas dependem da mobilização social e do 

estreitamento das relações dos assentados com os poderes locais, regionais e 

federais. 

6.3 Educação  

No quesito educação, nota-se que no assentamento não há escola, a 

maioria das crianças e dos jovens estudam na escola que fica a 07 km do 

assentamento, localizada no projeto irrigado Senador Nilo Coelho N7, há um 

transporte que desloca os estudantes até a unidade escolar. Também não há 

nenhum programa educacional voltado para educação no campo, como o 

EJA/campo.  

Diferentemente do assentamento João Rodrigues Primo, no 

assentamento Bernardo Marin II, localizado em Russas/CE, as famílias 

assentadas estão inseridas em dois importantes projetos educacionais: Projeto 

de Escolarização no I Segmento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em 

Áreas de Assentamento do Estado do Ceará e o Projeto “Mais Um Passo na 

Educação do Campo” Escolarização no II Segmento de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais. Esses projetos foram implantados no assentamento 
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através de uma parceria entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, Universidade Estadual do Ceará (UECE), Secretaria de Educação do 

Ceará e o PRONERA. Os projetos que os assentados estão inseridos tem 

oportunizado, além da alfabetização, a conscientização política sobre os 

processos da luta dos Trabalhadores Rurais Sem Terra por reforma agrária 

(LIMA, 2010). 

Carvalho et al. (2009), destacam que o desenvolvimento local deve ser 

pautado no aperfeiçoamento constante do ser humano, ressaltando que a 

educação é uma ferramenta capaz de produzir o aporte necessário para inovar 

e implementar as mudanças necessárias à transformação da realidade e, ao 

mesmo tempo, proporcionar condições para o exercício pleno da cidadania. 

No presente estudo, quanto ao nível de escolaridade dos assentados, 

os dados mostraram que nenhum dos entrevistados possuem ensino superior, 

sendo que a maioria só concluiu o ensino fundamental (Figura 5). Porém alguns 

relataram que gostariam de concluir pelo menos o ensino médio.  

“Gostaria que no assentamento tivesse algum programa voltado 

para educação no campo de jovens adultos, queria voltar a 

estudar novamente” (assentada titular 10, 2019). 

Figura 5. Nível de escolaridade dos beneficiários do crédito rural no 
assentamento João Rodrigues Primo em Petrolina - PE. 
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6.4 Sistema produtivo  

Quanto ao sistema produtivo do assentamento, observa-se que o 

mesmo é voltado para a produção de frutas (Figura 6). Essa produção tem como 

finalidades a subsistência e a comercialização do excedente. Na tabela 5, estão 

as principais culturas cultivadas no assentamento. Além do cultivo de frutas, 

alguns assentados criam animais de pequeno porte, como galinha e porcos que 

servem para complementar a renda familiar 

Figura 6. Registro da área produtiva a) Manga e b) Melancia do Assentamento 
João Rodrigues Primo em Petrolina - PE. 

  

Não há dúvidas de que a agricultura é a atividade agrícola de maior 

importância dentro do assentamento. Os assentados demonstram maior aptidão 

com a agricultura irrigada do que com a pecuária, apesar da propriedade ser 

pequena eles dedicam-se bastante a fruticultura irrigada na forma convencional, 

utilizando adubos e alguns tipos de agrotóxicos na produção. O que se percebe, 

mesmo com uma área pequena o assentamento segue a característica do Vale 

do São Francisco, ou seja uma produção voltada principalmente no cultivo da 

manga. 

O Vale do São Francisco é caracterizado como um grande polo da 

fruticultura irrigada. Na década de setenta surgiram as primeiras discussões 

políticas sobre a irrigação, surgido então a agricultura irrigada em Petrolina - PE 

e Juazeiro/BA. Os primeiros projetos irrigados na região, foram o projeto 

Bebedouro, seguido pelos perímetros Nilo Coelho e Maria Tereza. Em Juazeiro 

foi instalado o Mandacaru Tourão, Curaçá e Maniçoba (Araújo & Silva,2013). Os 

mesmos autores ressalvam que a fruticultura irrigada é uma atividade econômica 

a) b) 
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de grande expressão no município de Petrolina/PE, destacar-se em toda região 

Nordeste. A uva e a manga são as principais culturas que predominam na região.   

Tabela 5.  Representativa das principais culturas cultivada no assentamento 
João Rodrigues Primo em Petrolina – PE. 

 ESPÉCIES CULTIVADAS NO ASSENTAMENTO 

ESPÉCIE NOME POPULAR 

Carica papaya L. Mamão 

Mangifera Indica L. Manga 

Musa spp. Banana 

Malpighia emarginata D.C. 

 
Acerola 

Psidium guajava L. Goiaba 

Citrullus lanatus  (Thunb.) Matsum. & 

Nakai. 
Melancia 

Curcubita spp. Abobora 

Ipomoea batatas (L.) Lam. Batata doce 

Manihot esculenta Crantz. Macaxeira 

Coriandrum sativum L. Coentro 

Lactuca sativa L. Alface 

Allium schoenoprasum L. Cebolinha 

 

Sousa (2016), ressalta que o espaço agrário nos Polos Petrolina / 

Juazeiro tem sofrido profundas modificações, por conta do agronegócio. A 

agricultura Familiar tem substituído o cultivo do feijão, milho e mandioca por uma 

agricultura voltada para atender o mercado externo baseada no cultivo de manga 

e uva.  Ou seja, esse aumento de produção tem se exigido a utilização de 

sementes, fertilizantes e consequentemente o uso de agrotóxicos. Os mesmos 

autores ainda afirmam que o uso dos agrotóxicos no Vale do São Francisco é 

perceptível não só pelo acesso fácil ao credito rural, mas, principalmente pela 

quantidade de estabelecimentos comerciais, que se posicionam em lugares 

estratégicos para comercializarem os agrotóxicos e também para garantir 
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grandes lucros. Esse consumo de agrotóxicos não tem atingido somente as 

grandes e pequenas propriedades da região, inclusive os assentamentos de 

Reforma Agrária. 

Assim, nas rodas de conversas os assentados expõem sobre a questão 

dos agrotóxicos dentro do assentamento:  

“Nós até tentamos trabalhar de forma agroecológica, porém 

infelizmente estamos entre duas grandes empresas de 

fruticultura que trabalha diariamente com o uso de agrotóxicos” 

(assentado titular 08,2019). 

“Fazemos o uso dos agrotóxicos nos lotes, mas estamos 

tentamos usa o mínimo possível” (assentado titular 04, 2019). 

“Tenho mal-estar, as vezes por conta dos agrotóxicos aplicado 

no meu lote, mais o que me resta é fazer o uso porque 

precisamos utilizar para conseguir produzir” (assentado titular 

04,2019). 

6.5 Comercialização dos produtos 

 A comercialização dos produtos oriundos do assentamento, geralmente 

ocorre por meio dos atravessadores, que vão até a propriedade efetuar a compra 

dos produtos, isso acaba diminuindo o lucro para os assentados, uma prática 

presente na maioria dos assentamentos da região. 

Alguns assentados têm tentado buscar outros meios para 

comercializarem seus produtos, como por exemplo, a venda para o Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA. O Programa foi criado em 02 de julho de 2003, 

com a finalidade de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura 

familiar. Além disso tem o objetivo de contribui para a composição de estoques 

públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares e para a formação 

de estoques pelas organizações da agricultura familiar (MDS 2019). 

Nesse contexto acima, Facco e Gomez (2016), avaliam que o Programa 

de Aquisição de Alimentos – PAA, mesmo com as mudanças de normas 

constante realizadas pelas suas instituições organizadoras, tem proporcionado 

um papel muito importante na vida dos agricultores familiares, pois conta com 
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um potencial de combater a insegurança alimentar, estimular o autoconsumo das 

famílias assentadas e atuar como garantia de mercado a essas. 

6.6 Geração de renda 

Ao longo do estudo, pode-se observar que a agricultura é a principal 

fonte de renda das famílias, essa renda é proveniente do cultivo de frutas e 

leguminosas. Outra forma de renda dos assentados é proveniente de atividades 

remuneradas realizadas fora do assentamento, principalmente nas fazendas de 

fruticultura que fica ao lado do assentamento. A renda mensal das famílias fica 

entorno de um a três salários mínimo (Figura 7). 

Figura 7. Visão geral da renda familiar dos beneficiários do crédito rural no 
assentamento João Rodrigues Primo em Petrolina – PE. 

 

Como já mencionado acima, a aptidão com a fruticultura irrigada dentro 

do assentamento é visível, e essa capacidade de manejo, tem proporcionado 

aos assentados possíveis meios de geração renda. Entretanto, pode-se 

constatar de forma generalizada que eles não dispõem de tecnologia modernas 

para viabilizarem seus sistemas produtivos e consequentemente aumentar a 

renda, sendo que o fator principal que configura esse cenário é a falta de recurso 

financeiros. Além disso o capital gerado pelas famílias dentro do assentamento 

não é capaz de suprir suas necessidades. Assim, as estratégias adotadas pelos 

assentados é buscar alternativas de complementação da renda fora do 

assentamento. 
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 “Não é possível sobreviver apenas com a renda gerada 

dentro assentamento a nossa produção ainda não é 

suficiente para manter as nossas famílias” (assentado 

titular 12,2019). 

6.7 Acesso aos créditos rurais  

Dentre as linhas de créditos rurais obtidas, pode-se verificar a partir das 

respostas dos assentados que todos tiveram acesso, pelo menos, a um tipo de 

crédito rural (Figura 8). 

Figura 8. Programas obtidos pelos beneficiários do crédito rural no 
assentamento João Rodrigues Primo em Petrolina – PE. 
 

 

6.8 Finalidade dos créditos investimentos 

6.8.1 Crédito – PNCF  

Verifica-se que que o assentamento obteve um tipo de crédito que 

possibilita o acesso à terra. No caso do João Rodrigues Primo o crédito 

acessado para essa aquisição foi via Programa Nacional do Crédito Fundiário – 

PNCF, com todos os assentados tendo acesso ao programa. Para Barros (2014) 

é notório observar que o programa procura terras produtivas para as famílias 

beneficiadas, aumentando suas rendas e melhorando as condições de vida. 

O PNCF no estado do Pernambuco vem crescendo significativamente 

desde 2002. Conforme dados do Instituto de terra e reforma agrária de 

Pernambuco – ITERPE. E entre os anos de 2002 – 2018 foram assentadas em 
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torno 2.825 famílias em todo estado, sendo que o maior número de famílias 

assentadas foi no Agreste Central. Para ser beneficiário do programa, as famílias 

têm que serem sem-terra ou possuírem pouca terra. Além da aquisição da terra 

através do programa complementar de reforma agrária, as famílias beneficiarias 

tem direito a diversos tipos de créditos rurais para se estabelecerem nas 

propriedades adquiridas (ITERPE, 2018).  

O PNCF é financiado com recursos provenientes do Fundo de Terras 

e da Reforma Agrária, fundo especial de natureza contábil criado pela 

Lei Complementar nº 93, de 1998, regulamentado pelo Decreto 4.892, 

de 25 de novembro de 2003, e suas alterações. Utiliza-se também 

recursos do Subprograma de Combate à Pobreza Rural, instituído pelo 

Decreto nº 6.672, de 2008, que tem como finalidade conceder aos 

agricultores e agricultoras apoio à instalação de suas famílias, 

infraestrutura comunitária e capacitação, com vistas à consolidação 

social e produtiva das unidades produtivas. (SEAD, 2018). 

6.8.2 PRONAF Estiagem 

Referente ao crédito estiagem, verificou-se que a maioria dos assentados 

destinaram o recurso para mesma finalidade, como construção de cercas, 

pastagens e criação de animais (Figura 9). 

Figura 9. PRONAF Estiagem obtido pelos beneficiários do crédito rural no 
assentamento João Rodrigues Primo em Petrolina – PE. 

 

O Pronaf estiagem é uma linha de crédito especial para agricultores 

familiares afetados pela seca em municípios localizados na área de atuação da 
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Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que decretaram 

situação de emergência ou estado de calamidade pública e existe desde 1º de 

dezembro de 2011. Essa linha é válida para todo os agricultores familiares 

adimplentes que desejam realizar operações de investimento. O limite de crédito 

por agricultor é de R$ 12 mil, com prazo para pagamento de até 10 anos, com 

três anos de carência e taxa de juros de 1% ao ano. O agricultor conta ainda, 

com um bônus de desconto de 40% sobre as parcelas de financiamento pagas 

em dia (BRASIL 2017). 

6.8.3 PRONAF “A” 

A aplicação do Pronaf “A” foi semelhante ao do Pronaf estiagem, 93% 

dos assentados aplicaram o recurso na infraestrutura da propriedade (Figura 10). 

Figura 10. PRONAF A obtido pelos beneficiários do crédito rural no 
assentamento João Rodrigues Primo em Petrolina – PE. 

 

O público alvo da linha Pronaf “A” são assentados pelo Programa 

Nacional de Reforma Agrária – PNRA, beneficiários do Programa Cadastro de 

terras e Regularização Fundiária - PCRF e beneficiários do Programa Nacional 

de Crédito Fundiário – PNCF. Os créditos do Grupo “A” são de investimento é 

liberado mediante apresentação de projeto técnico a instituição financeira, e que 

cumpra as regras estabelecidas pela mesma. 

A figura 10 demonstra que 93% dos assentados destinaram o Pronaf “A” 

para a mesma finalidade: infra estruturação da propriedade, aquisições de 
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insumos, materiais de irrigação, maquinários, infraestrutura hídrica e também no 

cultivo de 0,5 hectares manga (angífera indica). Algumas imagens com o 

resultado dos investimentos podem ser verificadas na figura 11.  

Figura 11. Registro da aplicação com o recurso do Pronaf “A” no assentamento 

João Rodrigues Primo em Petrolina – PE: a) equipamentos b) Manga c) 

reservatório d) captação de água. 

 

  

  

Em estudo semelhante Carmo & Clemente (2018), revelaram que ao 

trabalhar com dois grupos de assentados, a destinação do recurso foi bem 

próxima, sendo que um grupo declarou ter contratado o financiamento do crédito 

rural para fazer pequenas reformas na pastagem, comprar adubos, sementes e 

para o cultivo das atividades agrícolas. Enquanto outros grupos declararam ter 

investido em benfeitorias nos lotes, conserto de cercas, construção de currais, 

compra de gado, vacinas e medicamentos animal. Os assentados usaram os 

recursos também para manutenção dos lotes, bem como para sobrevivência 

familiar. 

a) b) 

c) 
d) 
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6.9 Nível de inadimplência no assentamento    

A respeito dos financiamentos no assentamento através do crédito rural, 

verificou-se que 100% dos assentados estão adimplentes com o crédito de 

acesso à terra (PNCF). Referente ao Pronaf” estiagem”, apenas 29% dos 

beneficiários estão em dia com o financiamento. Vale ressaltar que essa 

inadimplência se refere a primeira parcela do debito que venceu recentemente. 

Com relação ao PRONAF “A”, todos que obtiveram acesso são adimplentes, mas 

o motivo é que o debito ainda está dentro do período de carência que o programa 

oferece para começar a efetuar o pagamento (Figura 12). 

Figura 12. PRONAF “A” acessado pelos assentados com pagamentos dentro 
do prazo pelos beneficiários do crédito rural no assentamento João Rodrigues 
Primo em Petrolina – PE. 

 

Quanto ao crédito Pronaf “A” obtidos pelos os assentados do João 

Rodrigues Primo, o mesmo foi acessado no ano de 2016, sendo que o período 

de carência para pagamento da primeira parcela ainda não venceu, 

possivelmente esse prazo esgota no ano vigente, devido as regras estabelecidas 

pela a instituição financiadora que é de até 3 anos para se efetuar o pagamento 

da primeira parcela. Conforme já declarado pelos assentados o recurso 

acessado através do Pronaf “A” teve como destino a infraestrutura da 

propriedade e também a implantação de um sistema produtivo de 0,5 hectares 

manga (M. indica). Segundo eles pretende-se sanar as dívidas com instituição 

financiadora do crédito rural com o retorno desse investimento, porém o mesmo 

ainda não proporcionou nem uma lucratividade. Dessa forma, como prazo de 

carência para pagamento vence ainda esse ano, cada assentado terá que 

buscar outras alternativas para permanecer adimplentes com a instituição 

financiadora do crédito rural acessado. 
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“Esperamos que esse investimento no cultivo da manga seja rentável e 

consequentemente nos possibilite retorno financeiro para quitarmos nossas 

dívidas com o banco” (assentado titular 12, 2019).  

Referente ao PRONAF” Estiagem”, apenas quatro dos beneficiários 

conseguiram renegociar suas dívidas com o banco. Portanto, a maioria dos 

assentados estão inadimplente, podendo ser verificado na figura 13. 

Figura 13. Número de assentados inadimplentes com o PRONAF estiagem no 
assentamento João Rodrigues Primo em Petrolina - PE.  

 

O motivo pelo qual os assentados estão inadimplentes com o Pronaf 

estiagem, se refere a renda insuficiente e a falta de informação sobre os prazos 

para efetuarem o pagamento. Segundo os mesmos, muitos assentados até 

tentaram fazer a renegociação junto ao banco, mais não obtiveram êxito por 

extrapolarem o prazo da renegociação. 

“Até tentamos renegociar junto ao banco, mas fomos 

informados que o prazo de renegociação tinha 

extrapolado, apenas quatro de nós conseguiram efetuar o 

pagamento no prazo” (assentado titular 12, 2019).  

Nesse contexto, Dumer et al. (2017), realizaram um estudo de caso no 

município de Afonso Cláudio-ES, onde pretendiam identificar o perfil dos 

agricultores que acessavam o Pronaf e o motivo da inadimplência. Eles 

identificaram que o perfil dos tomadores de crédito do PRONAF é composto por 

uma maioria acima de 30 anos e com baixa escolaridade. O principal motivo da 

inadimplência se refere a renda baixa e ao planejamento inadequado na hora da 

aplicação do crédito. Com esse resultado podemos observar que a falta de 
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informação, renda baixa, pouca instrução (escolaridade) e a falta de 

planejamento pode ocasionar a inadimplência dos tomadores do crédito Pronaf. 

6.10 Positividade dos créditos rurais dentro do assentamento  

Os principais resultados encontrados referentes a positividade dos 

créditos rurais no assentamento foram o acesso à terra, a casa própria, a infra 

estruturação da propriedade, melhora na diversidade de produção (Figura 14). 

Figura 14. Pontos positivo proporcionados pelo acesso ao crédito pelos 
beneficiários do crédito rural no assentamento João Rodrigues Primo em 
Petrolina – PE. 

 

Dentre os pontos positivos proporcionado pelos créditos rurais dentro do 

assentamento, verificou-se que a maioria avaliou o acesso à terra e a casa 

própria como de maior positividade. Para os assentados isso só foi possível 

devido eles terem acesso ao crédito rural de aquisição de terras, o programa 

nacional do crédito fundiário – PNCF. Do ponto de vista dos assentados foi por 

meio do programa que eles conseguiram suas propriedades e muitos outros 

benefícios.  

Os assentados ainda revelaram que a maioria deles trazem na sua 

história de vida a luta pela terra, durante muito tempo buscaram alternativas de 

acesso à terra. Ou seja, alguns viveram em acampamentos do MST, moraram 

em barracos de lonas e por diversas vezes permaneceram no insucesso na 

produção da agricultura. Porém quando ouviram falar do programa nacional do 
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crédito fundiário – PNCF e decidiram ir buscar informações de como ocorria o 

funcionamento do programa para a aquisição de terras por meio de um crédito 

rural e ao perceber que se enquadravam nas regras estabelecida ´pelo referido 

programa, assim, o grupo decidiu realizar os trâmites legais e dessa forma, 

conseguiram adquirir suas terras.  

Gomes et.al (2014) afirmam que ao analisar a política de crédito fundiário 

sobre contribuição para a governança da terra e suas as ações de 

desenvolvimento rural crédito fundiário contribui positivamente para os 

processos de governança da terra, apresentando potencial para impor limites à 

concentração das terras e agir nas diversas questões ligadas ao reordenamento 

fundiário.  Citando como por exemplo, a ampliação de áreas insuficientes à 

reprodução familiar, reestruturação de minifúndios ou fusão de parcelas, no 

aproveitamento de áreas inexploradas ou semi-exploradas; e na criação de 

instrumentos para o reaproveitamento de terras com usos inadequados e/ou 

subutilizadas. 

Ao observar a narrativa dos assentados e área do assentamento, nota-

se que há uma transformação na qualidade vida. O crédito complementar de 

reforma agrária PNCF proporcionou o acesso à terra e as linhas investimentos 

via Pronaf, contribuindo na infraestrutura produtiva. 

Ao visitar as residências é notável que há uma alimentação diversificada, 

na sua maioria. Observa-se quintais produtivos com fruteiras, plantas medicinais, 

raízes hortaliças e muitas flores. Algumas imagens podem ser verificadas na 

(Figura 15). 

“Viver num lugar onde podemos produzir, colher e morar 

com tranquilidade é muito satisfatório. O acesso à terra e a 

casa própria é uma conquista que desejamos por muito 

tempo” (Assentado titular 02, 2019).  

Ao se tratar de assentamentos de reforma agrária, Alves & Silveira 

(2008) definem como um recinto preciso em que a população se instala por um 

extenso período, sendo um lugar físico habitado, cujo objetivo é a transformação 
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a) b) 

c) 
d) 

e exploração. Para Coca (2013), os assentamentos rurais são definidos como “a 

principal manifestação das políticas de reforma agrária no Brasil. Eles não são 

implantados somente para beneficiar os camponeses que querem entrar na 

terra, mas também para os que lutam para nela permanecer” 

Figura 15. Registro dos quintais produtivos no assentamento João Rodrigues 
Primo em Petrolina – PE: a) Carambola (Averrhoa carambola L.) b) Limão (Citrus 
aurantifolia (Christm.) Swingle) c) Coentro (Coriandrum sativum L.) d) Primavera 
(Bougainvillea  sp)       . 

  

  

6.11. Negatividade dos créditos rurais dentro do assentamento  

Observou-se que os principais pontos negativos relatados pelos 

assentados sobre o crédito rural, foram a escassez de assistência técnica, 

dificuldades para efetuar o pagamento, juros altos e o endividamento das 

famílias (Figura 16). 

De acordo com os assentados, o crédito rural para investimento na 

propriedade é muito importante, porém a falta de assistência técnica por parte 

dos bancos e empresas de assistência técnica é muito deficiente. 67% dos 

entrevistados relataram que é muito difícil conviver com essa situação, pois estão 

no momento crucial da produção agrícola. Eles relatam que o projeto de 
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investimento do crédito Pronaf “A” tem muita carência de apoio dos agentes de 

desenvolvimento rural. 

Figura 16. Visão geral dos pontos negativos proporcionados pelo acesso ao 
crédito pelos beneficiários do crédito rural no assentamento João Rodrigues 
Primo em Petrolina – PE. 
 

 

Nos relatos dos assentados foi possível notar que dentro do 

assentamento só teve o apoio da assistência técnica nos primeiros anos da 

aquisição do crédito rural via PNCF, já que o referido programa tem nas suas 

condições de aquisição, a elaboração de um projeto técnico feito por uma 

empresa de assistência técnica, além disso, a empresa de ATER tem a 

obrigação de acompanhar o projeto elaborado por um período de 5 anos. 

As dificuldades oriundas da falta de assistência técnica acometem todo 

o projeto produtivo dentro do assentamento, as 15 famílias que acessaram os 

créditos de investimento através do Pronaf aplicaram nas áreas produtivas com 

a expectativa de retorno financeiro, mais ausência do apoio técnico tem 

impactado diretamente no desenvolvimento dos projetos investidos. Há uma 

percepção na narrativa dos assentados que a empresa de assistência técnica 

que elaborou o projeto com o crédito de investimento não prestou o apoio 

necessário. 

“Muitos de nós vamos em busca de apoio no órgão oficial de 
assistência técnica do estado. Porém os técnicos disponíveis 

27% Endividamento 

33% Dificuldade para pagar 

7% Juros Altos 

67% Ausência de Assistência Técnica 
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não têm conseguido dar o suporte necessário no assentamento, 
devido a quantidade de agricultores que eles atender ao mesmo 
tempo. Com isso na maioria das vezes buscado ajuda de 
terceiros para dar apoio na produção. Portanto, a ausência é má 
qualidade da assistência técnica no assentamento tem 
prejudicado o desenvolvimento das áreas produtivas, pois a 
maioria dos assentados não está conseguido dar andamento 
nos seus projetos produtivos de forma eficiente, devido à falta 
informação e suporte técnico “(assentado titular 11, 2019).  

 

Corroboram dados encontrados no presento estudo, os de Oliveira et al, 

(2017) uma vez que estudando um assentamento localizado no estado de Goiás. 

Eles observaram que a falta de assistência técnica ou a sua baixa qualidade 

influenciaram negativamente na geração de renda pelos tomadores do crédito rural 

Pronaf. 

Castro (2015) explica em seu estudo sobre a ATER, a ausência de 

assistência técnica pela falta de agentes suficientes para atender um grupo de 

agricultores que se distribuem em áreas de vários municípios, isso condiz 

exatamente com a realidade do Assentamento João Rodrigues Primo. Estudos 

desenvolvidos por Olalde (2005) confirma que as visitas assistência técnica aos 

agricultores eram com pouca frequência e voltadas na maioria das vezes para a 

liberação de novas parcelas do Pronaf. 

Ramos e Caporal (2006) analisam que um dos aspectos fundamentais 

da prática da Extensão Rural que precisa ser mudado diz respeito à relação que 

se estabelece entre extensionistas e agricultores. Na lógica de qualificação da 

Ater, as estratégias de ação extensionista não podem mais estar centradas na 

assistência técnica individual. É fundamental privilegiar formas de atuação que 

envolvam comunidades ou grupos de interesses, identificando e criando formas 

de fazer que Ater sejam inovadoras. 

Para Freire (1983), “Os homens não podem ser verdadeiramente 

humanos sem a comunicação, pois são criaturas essencialmente comunicativas. 

Impedir a comunicação equivale a reduzir o homem à condição de 'coisa”. O 

mesmo autor ainda afirma que “Somente através da comunicação é que a vida 

humana pode adquirir significado”. 
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              É preciso identificar jovens rurais e agricultores que possam ser 

qualificados para ajudar os demais a resolver problemas simples de manejo 

agropecuário, estimulando os mutirões. Dessa forma fortalecer o intercâmbio de 

conhecimentos entre as famílias de agricultores. Além disso promover estágios 

de agricultores em propriedades, realizar pesquisa participativa e estimular o 

estabelecimento de interações que possibilitem a disponibilização e a 

socialização de saberes entre os mesmos. Sendo assim isso trará menos 

receitas e muito mais criatividade (RAMOS e CAPORAL ,2006). 
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7.0 NECESSIDADE SOCIAL E ECONÔMICA DENTRO DO ASSENTAMENTO 

JOÃO RODRIGUES PRIMO EM PETROLINA/PE  

As famílias assentadas do João Rodrigues primo habitam casas em 

estado ruim de conservação. Estas necessitam de reformas, uma vez que nota-

se que boa parte das moradias apresentam seu interior e exterior destruídos por 

conta da salinização dos solos que predominam dentro do assentamento. Outro 

fator bem relevante é a carência de programa voltado para educação no campo. 

Assim, os jovens e os adultos que gostariam de estudar estão sem acesso a 

essa política pública. O assentamento também necessita de mais infraestrutura 

comunitária, como água tratada e coleta de lixo.  

O sistema de produção enfrenta três questões muito pertinentes: 

salinização do solo, falta de apoio técnico e escoamento da produção. A respeito 

da comercialização do excedente no assentamento, nota-se que os canais de 

escoamento de produtos estão limitados, tanto para indústrias como 

cooperativas. As organizações rurais que trabalham com fins econômicos são 

raras no assentamento. 

As atividades externas para geração de renda é outro entrave enfrentado 

diariamente pelos assentados. O assentamento vende sua mão-de-obra para 

empresas existente no seu entorno. Isso significa que os assentados não estão 

conseguindo produzir uma renda mínima através do trabalho nos próprios nos 

lotes. 

O poder público federal, estadual e municipal tem colaborado muito 

pouco com políticas públicas para os jovens, mulheres e também de 

intervenções na área de extensão rural e desenvolvimento do assentamento. 

Diante do exposto, verifica-se que o assentamento João Rodrigues 

Primo, enfrenta diariamente muitas dificuldades, referente ao seu sistema 

produção, habitação, educação comercialização, ausência de gerenciamento do 

poder público, entre outros.  
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8.0 AÇÕES COLETIVAS REALIZADAS NO ASSENTAMENTO JOÃO 

RODRIGUES PRIMO EM PETROLINA – PE  

8.1 Oficina sobre manejo da cultura da manga (Mangifera indica L.) 

A partir dos dados obtidos na aplicação dos questionários e dos relatos 

dos assentados em reuniões ocorridas foi possível levantar a necessidade da 

demanda de uma formação sobre o cultivo da cultura da Manga (Mangifera 

indica) o último recurso financiando até o presente no assentamento. E para o 

preenchimento dessa lacuna, foram promovidas duas oficinas no período de 

maio a junho de 2019. 

Diante dessa necessidade observado, foi possível ter a colaboração o 

engenheiro agrônomo para suprir as demandas dos assentados quanto a cultura 

da manga. Assim, a primeira oficina teve a participação de 80%, denominada de 

“Praticas sobre o Manejo da Manga”. A tabela 6 esclarece sobre como ocorreu 

a oficina (Figura 17 “a” e “b”). 

Tabela 6. Planejamento sobre a 1ª oficina sobre o Manejo da Manga no 
Assentamento João Rodrigues Primo em Petrolina - PE. 

Data 09 de Maio de 2019 

Abordagem 
Qual o manejo que os assentados 
utilizam no cultivo da manga no 
campo? 

Formato Aula de campo e roda de conversas 

Metodologia utilizada Visita de campo 

Público alvo Assentados de reforma agrária 

Carga horária 04 horas 

Local Assentamento João Rodrigues Primo 
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Figura 17. Registro da primeira oficina no assentamento João Rodrigues Primo 
em Petrolina – PE: a) Reunião com os assentados e b) Visita de campo.  

 

 

Após a primeira oficina e diante das necessidades dos assentados, foi 

organizada a segunda oficina com a participação de 90% dos assentados, a qual 

cumpriu o cronograma da tabela 7. 

As oficinas temáticas realizadas no assentamento, proporcionou aos 

assentados o aprimoramento sobre o manejo da Manga (M. indica), Além de 

adquirirem novos conhecimentos, os mesmos trocaram saberes com os 

colaboradores ministrante e entre eles próprio. 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Tabela 7. Planejamento sobre a 2ª oficina sobre o Manejo da Manga no 
Assentamento João Rodrigues Primo em Petrolina – PE. 

Data 08 de Junho de 2019 

Abordagem 
Qual o manejo que os assentados 
utilizam no cultivo da manga no 
campo? 

Formato 
Aula sobre plantio condução e 
indução da manga. 

Metodologia utilizada 
Apresentação em Power Point e Visita 
de campo. 

Público alvo Assentados de reforma agrária 

Carga horária 08 horas 

Local Assentamento João Rodrigues Primo 
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9.0 PRODUTO FINAL  

9.1 Crédito rural para assentados de reforma agrária 

Para a construção desse material buscou-se informações no manual do 

crédito rural 2018. Esse guia visa trazer informações sobre como os assentados 

de reforma agrária devem proceder para acessarem os créditos rurais do 

governo.  

O material foi construído na forma de uma história em quadrinhos, 

considerando como personagens os próprios assentados. O interesse por esse 

formato de história em quadrinho, nasceu com o objetivo principal de explicar de 

maneira bem simplificada sobre os caminhos a seguir para ter acesso aos 

créditos rurais. Dessa forma, consta os documentos necessários para, linhas de 

créditos disponíveis (exclusivas ou não), valores disponíveis para créditos e 

formas de pagamentos com as respectivas taxas de juros, carência e subsídios.   

Portanto, espera-se que com esse guia, o assentado de reforma agrária 

compreenda que após o acesso à terra eles tem direitos há uma série de Créditos 

Rurais, que contribuí para o desenvolvimento e fortalecimento no meio rural em 

que vivem. Além disso, espera-se que esse guia possa ser útil como instrumento 

de conscientização e sensibilização para as empresas de assistência técnica, 

assentados e instituições financeiras, evidenciando que os projetos elaborados 

precisam ser pensados e discutidos de forma que sua aplicação traga 

sustentabilidade dentro dos assentamentos. Produto final dessa etapa do estudo 

pode ser conferido no Apêndice 4 
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10.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo buscou fazer um diagnóstico das oportunidades que 

o crédito rural oferece em um assentamento de reforma agrária, no município de 

Petrolina, Pernambuco. Compreender a importância do crédito rural para o 

desenvolvimento no assentamento, bem como, os pontos positivos e negativos, 

os desafios enfrentados pelos assentados e a qualidade de vida após acesso ao 

crédito rural. 

Assim, diante dos dados obtidos nesse estudo, diagnosticou-se que 

mesmo com a conquista da terra e o acesso as políticas de fortalecimento da 

agricultura familiar, o assentamento João Rodrigues Primo enfrenta uma série 

de dificuldades, principalmente por falta de infraestrutura comunitária, dificuldade 

na produção e na comercialização. Entretanto, o estudo revelou que foi possível 

aos assentados a aquisição de suas terras, casas, infra estruturação da área 

produtiva. 

De maneira geral, pode-se afirmar que o crédito rural tem apresentado 

uma assiduidade dentro dos assentamentos de reforma agrária, promovendo 

alguns avanços, principalmente o que se refere ao crédito Pronaf. Porém, os 

assentados ainda enfrentam muitos desafios para permanecerem no campo com 

suas famílias e consequentemente, terem qualidade de vida. Nesse estudo foi 

possível perceber que as linhas de crédito rural têm proporcionado a melhoria 

de renda dos assentados. Embora há necessidade de medidas mais articuladas 

que garantam a utilização dos créditos de forma eficiente.  

Nota-se que a assistência técnica precisa de mais efetividade dentro do 

assentamento, para suprir suas necessidades e demandas agrícolas para 

fortalecer os assentados. De forma que possam ter acesso ao mercado local, 

viabilizando o escoamento da produção, deixando de serem reféns dos 

atravessadores. 

Zinger (2006), avalia que o crédito no meio rural proporciona enumeras 

formas de desenvolvimento. Sim, mas quando é acessado de forma bem 

planejada, pode promover o crescimento da produção e a diversificação nas 

unidades familiares, agregando valores na industrialização e comercialização. 
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Além disso inclui socialmente milhares de habitantes do meio rural e do urbano.  

Portanto, as considerações sobre esse diagnóstico dos dados ressaltam 

que buscar as linhas de créditos é necessário, pois se os assentados não 

acessarem essas linhas, não terão condições econômicas para investirem e 

produzirem em suas propriedades. 

 Contudo a assistência técnica e a organização dos assentados são 

fundamentais para que permaneçam no campo com qualidade de vida. Os 

créditos rurais melhoraram a qualidade de vida dos assentados do João 

Rodrigues Primo em Petrolina - PE. Entretanto, uma assistência técnica de 

qualidade é fundamental para uma melhor utilização dos recursos acessados via 

crédito rurais. Os assentamentos necessitam de melhores condições de 

infraestrutura e acesso a políticas públicas, principalmente voltados para a 

educação e geração de renda.  

E por fim faz-se necessário uma orientação mais qualificada por parte 

dos fornecedores de crédito rural quanto a formas e facilidades de pagamentos, 

renegociação e/ou refinanciamentos. 
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ASSENTADOS (AS) DO 

ASSENTAMENTO JOÃO RODRIGUES PRIMO PETROLINA/PE. 

O Sr. (Sr.ª.) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que tem como 

finalidade investigar quais as oportunidades que o crédito rural oferece para a 

melhoria na qualidade de vida dos assentados de Reforma Agrária. 

Este questionário enquadra-se numa investigação para uma tese de Programa 

de Mestrado Profissional Interdisciplinar em Extensão Rural, da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco. Os resultados obtidos serão utilizados apenas 

para fins académicos (tese de Mestrado).  

Solicita-se que responda de forma espontânea e sincera a todas as questões. 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

AVALIAÇÃO DAS OPORTUNIADADES E VIABILIDADES DE CRÉDITOS 

RURAIS EM ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DE 

PETROLINA/PE. 

 

Nome do Pesquisador: 

_______________________________________________________________ 

Localidade: 

_______________________________________________________________ 

Endereço: 

_______________________________________________________________  

 

 

 



73 

 

I Perfil do (a) Assentado(a) entrevistado(a) 

Nome (opcional): ________________________________________________ 

Sexo: F (  )   M (   ) 

Faixa etária: (   ) de 18 a 24 anos (   ) de 25 a 35 anos (   ) de 36 a 50 anos (   ) a partir 

de 51 anos 

Escolaridade:  

( ) Alfabetizado         ( ) Ens. Fundamental         ( ) Ens. Médio         (  ) Superior  

 

Quantas pessoas moram com você? (Incluindo filhos, irmãos, parentes e amigos 

(Marque um X na resposta) 

(  ) Moro sozinho 

(  ) Uma a três 

(  ) Quatro a sete 

(  ) Oito a dez  

(  ) Mais de dez 

 

A casa onde você mora é?  (Marque um X na resposta) 

(  ) Própria  

(  ) Alugada  

(  ) Cedida 

(  ) Financiada  
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Sua casa está localizada em? (Marque um X na resposta) 

(  ) Zona rural.  

(  ) Zona urbana  

(  ) Comunidade indígena.  

(  ) Comunidade quilombola. 

(  ) Assentamento de reforma agrária. 

 

Sua casa é construída com qual tipo de material? 

(  ) Alvenaria  

(  ) Taipa  

(  ) Barraco  

(  ) Outro  

 

Possui saneamento básico em sua residência?  

(  ) Sim            (  ) Não  

 

Tem água encanada em sua residência? 

(  ) Sim            (  ) Não. Como é o abastecimento? ___________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Na sua residência possui energia elétrica? 

(  ) Sim            (  ) Não  
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Tem acesso a quais meios de comunicação?  

(  ) Rádio  

(  ) TV  

(  ) Internet  

(  ) Telefone  

(  ) Outros ____________________________________________________________ 

 

9. Em que você trabalha atualmente? (Marque um X na resposta) 

(  ) Na agricultura, no campo, na fazenda, na horticultura, ou na pesca (Próprio) 

(  ) Na agricultura, no campo, na fazenda, na horticultura, ou na pesca (Empregado) 

 (  ) Na indústria  

(  ) Construção civil  

(  ) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível superior  

(  ) Trabalho em atividades informais  

(  ) Trabalho doméstico em casa de outras pessoas (cozinheiro/a, mordomo/governanta, 

jardineiro, babá, lavadeira, faxineiro/a, acompanhante de idosos/as etc.)  

(  ) No lar (sem remuneração) 

(  ) Outros 
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Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar mensal? (Marque um X na resposta) 

(  ) Nenhuma renda. 

(  ) Até 1 salário mínimo (até R$ 954,00).  

(  ) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 954,00 até R$ 2.862,00). 

(  ) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.862,00 até R$ 5.724,00).  

(  ) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.724,00 até R$ 8.586,00). 

(  ) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 8.586,00 até R$ 11.448,00). 

(  ) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 11.448,00 até R$ 14.310,00).  

(  ) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 14.310,00). 

 

Qual a sua renda mensal, aproximadamente? (Marque um X na resposta) 

(  ) Até 1 salário mínimo (até R$ 954,00). 

(  ) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 954,00 até R$ 2.862,00). 

(  ) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.862,00 até R$ 5.724,00). 

(  ) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.724,00 até R$ 8.586,00). 

(  ) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 8.586,00 até R$ 11.448,00). 

(  ) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 11.448,00 até R$ 14.310,00).  

(  ) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 14.310,00). 
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II Estrutura Fundiária 

 

 

Este imóvel pertence à família?  

(  ) Sim            (  ) Não  

Caso SIM, como adquiriu? __________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

O imóvel tem alguma documentação? 

(  ) Sim            (  ) Não  

Caso SIM. Qual? _________________________________________________ 

Caso NÃO. Há quem pertence o imóvel? 

______________________________________________________________ 

 

III Organização Social 

Participa atualmente de alguma associação? (Marque um X na resposta) 

(  ) Associação de trabalhadores rurais (agricultores familiares) 

(  ) Sindicato de trabalhadores rurais (agricultores familiares) 

(  ) Associação de produtores 

(  ) Cooperativa de produtores 

(  ) Sindicato patronal de produtores 

(  ) Associação comunitária 

(  ) Associação religiosa 

(  ) Associação esportiva 

(  ) Grupo informal de agricultores(as) 

(  ) Outra  
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IV Linhas de Créditos Rurais 

 

Teve acesso alguma linha de crédito rural?  

(    ) Sim              (     ) Não      

Se sim,  

Quais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Valor Total_______________________________________________________ 

 

Como ficou sabendo das linhas de crédito rural? 

(  ) Internet 

(  ) Jornal 

(  ) Rádio  

(  ) Vizinho 

(  ) Empresa de Extensão Rural  

(  ) Amigo  

(  ) Parente  

(  ) Funcionário de Banco  

(  ) Outros
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Em qual Instituição bancaria foi efetuada os financiamentos?  

(  ) Banco do Brasil 

(  ) Banco do Nordeste  

(  ) Cooperativa de crédito  

(  ) Outros ___________________________________________ 

                     

Porque buscou o financiamento do crédito rural? 

(   ) Para acesso à terra  

(   ) Para infraestrutura da propriedade  

(   ) Para subsistência   

(   ) Necessidade de produção  

(   ) Comercialização  

(   ) Pela facilidade do crédito  

(   ) Não soube responder  

 

Foi elaborado algum projeto para aplicação do crédito? 

(    ) Sim              (     ) Não  

 

Qual foi o projeto? (Marque um X na resposta) 

(  ) Comprar de implemento(s) máquina(s) agrícola(s) 

(  ) Comprar de trator(es) 

(  ) Obras no terreno da propriedade (açudes, correção do solo, cisterna, etc.) 

(  ) Construção de cercas 

(  ) Construção de silo trincheira (galpão, armazém(s) 

(  ) Máquina de beneficiamento(s) e, ou, de raspa de mandioca 

(  ) Aprisco (s) 
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(  ) Formação de lavoura permanente 

(  ) Comprar de matrizes ou reprodutores 

(  ) Atividade não agrícola (especifique) ____________________________ 

(  ) Não se aplica, pois só obtive financiamento para investimento 

(  ) Lavoura(s) perene(s) 

(  ) Lavoura de cereais e, ou, grãos 

(  ) Olericultura 

(  ) Pecuária de pequenos animais 

(  ) Pecuária de grandes animais 

(  ) Atividades agropecuárias não tradicionais 

(  ) Conserto de máquina(s)/implemento(s) agrícola(s)/instalações, etc. 

(  ) Reforma de pastagens 

 Outros: 

__________________________________________________________ 

 

Quem elaborou o projeto? 

(   ) Não foi exigido projetos  

(   ) Empresa de assistência técnica   

(   ) Sindicatos, prefeituras ou técnicos do governo   

(   ) Já veio pronto da instituição financiadora  

(   ) Empresa privada de projetos  

(   ) Outros  
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Em que foi aplicado o recurso obtido através do financiamento do crédito 

rural? 

(  ) Compra da terra  

(  ) Infraestrutura hídrica   

(  ) Produção agrícola  

(  ) Pastagens  

(  ) Criação de animais  

(  ) Maquinários 

(  ) Outros 

  

O financiamento foi suficiente para o projeto? 

(   ) Sim              (     ) Não  

 

Conseguiu efetuar o pagamento de algum crédito obtido?  

(    ) Sim              (     ) Não  

Se SIM, há quanto tempo?  ________________ meses 

 

Se não, quais os principais motivos do não pagamento do financiamento 

do crédito? 

(   ) Projeto mau elaborado  

 (   ) Curto prazo de pagamento 

(   ) Falta de organização da comunidade  

(   ) Falta de assistência técnica  

(   ) Não conseguiu comercializar  

(   ) Faltou capacitação  

(   ) Outros  
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Houve alguma negociação por parte da instituição financiadora do crédito? 

(   ) Sim              (     ) Não  

 

Houve alguma dificuldade na aplicação do credito adquirido? 

(   ) Sim              (     ) Não  

Qual? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Quais pontos negativos que o crédito oferece? 

(   ) Endividamento  

(   ) Dificuldade pra pagar 

(   ) Juros altos  

(   ) Falta de negociação  

(   ) Projetos engessados  

(   ) Falta de assistência técnica  

(   ) Outros 

 

Quais pontos positivos que o crédito oferece? 

(   ) Facilidade de pagamento  

(   ) Juros baixos  

(   ) Projetos bem elaborados  

(   ) Assistência técnica disponível  

(   ) Boa produção  

(   ) Melhoria na qualidade de vida  
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O crédito rural trouxe alguma melhoria na sua qualidade de vida? 

(    ) Sim              (     ) Não      

Qual? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________    

 

Quais oportunidades o crédito proporcionou para você e sua família? 

(   ) Acesso à terra  

(   ) Boa alimentação  

(   ) Educação de qualidade  

(   ) Boa produção  

(   ) Comercialização  

(   ) Melhor qualidade de vida  

(   ) Outros 

 

Na sua opinião, quais foram os principais impactos/consequências/ 

Resultados da utilização do crédito? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Indicaria para outra(s) pessoa(s) o uso das linhas de créditos que acessou? 

(    ) Sim              (     ) Não  

Se SIM, quais e porque? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Se NÂO, quais e porque? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Data da entrevista: ______/______/_________  

 

Não encontrado ( ) 

Recusa a responder ( ) 
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APÊNDICE 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da Pesquisa: “Assentamento João Rodrigues Primo, Petrolina – PE: 

Diagnostico das oportunidades de Créditos Rurais”. 

CAEE N° 94568218.7.0000.5196 

Nome do(a) Pesquisador(a) responsável: Maria Adeniza Viturino 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa que tem como 

finalidade investigar as Oportunidades do Créditos Rurais tanto nos aspectos 

sociais, econômicos, culturais e organizacional. 

Sua participação é importante, porém, você  não deve aceitar participar contra a 

sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, 

qualquer pergunta para esclarecimento antes de concordar. 

Envolvimento da pesquisa: A pesquisa será realizada através de entrevistas 

que serão efetuadas de forma semiestruturadas, a fim de possibilitar ao máximo 

a fala livre dos (as) entrevistados (as). As entrevistas serão realizadas de forma 

individual e em local que o participante se sinta mais seguro e a vontade para 

responder todas as perguntas de um questionário pré-elaborado, podendo ser 

realizado na residência do mesmo ou na sede da associação de moradores local. 

A duração da entrevista será o mínimo possível, não ultrapassando 1 (uma) hora, 

e no horário mais conveniente para o participante. 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução N° 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Riscos, desconfortos e benefícios: A participação nesta pesquisa não infringe 

as normas legais e éticas, contudo pode ocorrer de algum participante se sentir 

constrangido, visto que o questionário engloba questões relacionadas aos 

aspectos financeiros. Pode ocorrer ainda o receio dos participantes em 

responder negativamente a determinadas questões relacionadas a linhas de 

créditos específicas com temor de se prejudicarem na aquisição de eventuais 

novas linhas de financiamento. Porém, será garantido ao participante a 

confidencialidade dos resultados da pesquisa, sendo que somente o 
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pesquisador, seu orientador e co-orientador terão conhecimento das identidades 

dos entrevistados e todos se comprometem a mantê-las em sigilo, assegurando 

a ética dos idealizadores da pesquisa. Nessa pesquisa, observa-se que pode 

haver risco mínimo, porém, em caso da percepção de qualquer risco significativo 

ao participante ou à instituição da pesquisa, será comunicado ao Sistema 

CEP/CONEP, para avaliar a necessidade de adequação ou suspensão do 

estudo, visando à minimização e proteção do participante da pesquisa. Como 

forma de mitigação, buscará o mínimo de desconforto ao participante, 

prevalecendo a opinião do entrevistado quanto ao local a realizar a entrevista, 

bem como, nos seguintes pontos destacados: Garantir a não violação e a 

integridade dos documentos; Assegurar a confidencialidade, a privacidade e a 

proteção da imagem do entrevistado; Garantir que as informações obtidas não 

serão utilizadas em prejuízo das pessoas e/ou do assentamento em estudo; 

Explicitar que a pesquisa será suspensa imediatamente ao perceber algum risco 

do sujeito participante da mesma; Os valores culturais, sociais, morais, 

religiosos, gênero e éticos, bem como os hábitos e costumes sempre serão 

respeitados pelos pesquisadores envolvidos. Ao participar desta pesquisa o 

Sr.(a) não terá nenhum benefício direto. Indiretamente, espera-se que a 

pesquisa possa trazer possiblidades de informações importantes sobre as linhas 

de créditos oferecidas ao Assentamento João Rodrigues Primo, de forma que 

obtenha-se a real viabilidade dessas, de maneira que os assentados terão 

acesso a informações e dados que propiciarão a escolha da linha de crédito mais 

condizente com suas necessidades.  

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa 

serão ressarcidas. As despesas relacionadas com alimentação, transporte e 

materiais para eventos serão arcadas pelo pesquisador. É garantido ainda o seu 

direito a indenização assistência gratuita, imediata e integral, por danos em 

decorrência da pesquisa. 

Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda de se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 

Confidencialidade:  

é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da 
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pesquisa, mesmo após o término da pesquisa. Somente o(s) pesquisador(es) 

terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em 

sigilo ao publicar os resultados. Esses dados serão armazenados em um banco 

de dados (planilhas) do programa excel / tabela de computador próprio do 

pesquisador responsável por essa pesquisa em caráter de extrema segurança e 

responsabilidade por um período de 5 (cinco) anos. 

É garantido ainda que você terá acesso aos resultados com o(s) 

pesquisador(es). Ao mesmo tempo, sempre que quiser poderá pedir mais 

informações sobre a pesquisa com o(s) pesquisador(es) do projeto e, para 

quaisquer dúvidas éticas, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa. Os contatos estão descritos no final deste termo. 

Este documento foi elaborado em duas vias de igual teor, que serão assinadas 

e rubricadas em todas as páginas uma das quais ficará com o(a) senhor(a) e a 

outra com o(s) pesquisador(es). 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a 

respeito. 

 

____________________, _____ de ____________________ de 20____ 

 
 
 
 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
 

 
 

Nome de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 
 
 
 

Assinatura da testemunha (quando aplicável na pesquisa) 
 
 
 

Nome do Representante legal (se houver necessidade na 
pesquisa) 

 

Polegar Direito 
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Assinatura do Representante legal (se houver necessidade na 
pesquisa) 

 
 
 

Nome do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 
 
 
 

Assinatura do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 
 
 

 
Pesquisador Responsável: Maria Adeniza Viturino; Rua 20, N° 80, Loteamento 

Recife, Petrolina-PE; niziapetro@hotmail.com; (87) 98805 1732. 

Demais pesquisadores da equipe de pesquisa: Maria Jaciane de Almeida 

Campelo – jaciane.campelo@univasf.edu.br; (87) 2101 4823. Orientadora. Elias 

Moura Reis – elias.reis@embrapa.br; (87) 98833 4252. Co-orientador. 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você 

poderá consultar: COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF  

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º 

andar 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896  - E-mail: cep@univasf.edu.br.       

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado 

interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, que visa defender e proteger o bem-estar dos indivíduos que 

participam de pesquisas científicas. 

 

 

 



89 

 

APÊNDICE 3 

Figura 1. Fotos das rodas de conversa realizada no assentamento João 
Rodrigues Primo em Petrolina/PE. 
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Para a construção desse material buscou-se 
informações no manual do crédito rural 2018. 

Esse guia visa trazer  informações sobre como os 
assentados de reforma agrária devem proceder 

para acessarem os créditos. 

O material foi construído na forma de uma história em 
quadrinhos, sendo que os personagens são os 

próprios assentados. O interesse por esse formato de 
história em quadrinho, nasce com o objetivo principal de 
explicar de maneira bem simplificada sobre os caminhos 

a seguir para ter acesso aos créditos rurais. 
Nele constará os documentos necessários, linhas de 

créditos disponíveis (exclusivas ou não), valores 
disponíveis para créditos e formas de pagamentos 

com as  respectivas taxas de juros, carência e 
subsídios.  

Portanto, espera-se que com esse guia, o assentado 
de reforma agrária compreenda que após o 

acesso à terra eles tem direitos há uma série de 
Créditos Rurais, que contribuí para o desenvolvimento e 
fortalecimento no meio rural. Além disso, espera-se que 
esse guia sirva de instrumento de conscientização para 

as empresas de assistência técnica, assentados
 e instituições financeiras, evidenciando que os 
projetos elaborados precisam ser pensados e 
discutidos de forma que sua aplicação traga 
sustentabilidade dentro dos assentamentos. 

ApresentaçãoApresentação 



Conhecendo o Crédito Rural....................................................08

Linhas de crédito exclusivo para os assentados de reforma
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Conhecendo o Crédito Rural Conhecendo o Crédito Rural 

Com a aquisição da terra, pelo Programa Nacional do Crédito Fundiário - 
PNCF, as assentadas tiram dúvidas de como ter acesso às linhas do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. 

Ô Nalva, agora que 
nós temos a terra, como

nós vamos plantar? 
Com que dinheiro?

Maria nós temos 
 direito ao crédito

rural!

E o que é isso?
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E como que a gente 
faz pra pegar esse 

dinheiro?

É  um dinheiro que o governo empresta 
pra que a gente possa investir nos nossos

lotes, para ter uma renda e poder 
melhorar nossa vida.

Para ter acesso ao crédito rural, 
nós temos que ter em mãos 
a declaração de aptidão ao 

PRONAF - DAP

DAP? O que é isso?

A DAP é um documento que a 
gente se identifica como agricultor 
familiar, e precisamos dela para 

ter direito ao crédito rural.

 Para ter acesso a DAP 
 agente precisa ir no 

órgão que nos representa, 
que é o ITERPE. 1009



E será que a gente precisa de 
que pra tirar essa DAP?

É só você levar os 
seguintes documentos:

- CPF e RG dos titulares (do casal);

- Certidão de nascimento ou casamento (se casado); 

- Se amasiado (união estável) – declaração de união
estável ou certidão de nascimento dos pais e dos filhos;

- Se outros (viúvo, divorciado, separado, etc.): 
Documento que comprove;

- Comprovante de residência em nome de um 
dos titulares;

- Comprovante que é assentado de Reforma 
Agrária (oficio emitido pelo presidente do assentamento). 

assentados de Reforma Agrária

E como você ficou sabendo disso?

Eu encontrei com um moço
que faz assistência técnica e 

ele me explicou.

Nós temos linhas de crédito exclusivas -
para os assentados de reforma agrária –
que são os grupos "A" e "A/C" do 
PRONAF. 

Que bom. E quais são essas linhas?

Olha aqui o papel:

Ele me deu um papel 
explicando como funciona.

Linhas de crédito exclusivo para os  Linhas de crédito exclusivo para os 
assentados de Reforma Agrária 
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Grupos / Linhas  PRONAF GRUPO A  PRONAF GRUPO A/C  

Público Alvo  

Agricultores(as) assentados(as) 

pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA). 

Beneficiários do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF).  

Agricultores(as) assentados(as) 

pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA). 

Beneficiários(as) do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF).  

Finalidade  

Investimento em atividades 

agropecuárias e não  

agropecuárias.  

Custeio de atividades 

agropecuárias e de 

beneficiamento ou industrialização 

da produção.  

Limite de Crédito  

Até R$ 25.000,00 por agricultor. 

Esse valor poderá ser elevado 

para R$ 26.500,00 quand o 

contemplar verba para Assistência 

Técnica.  

Até R$ 7.500,00 por operação, 

podendo cada agricultor contratar 

até 3 operações.  

Juros  0,5% ao ano.  1,5% ao ano.  

Prazo, Carência, 

Bônus de 

Adimplência e 

Outras 

Condições  

Prazo: até 10 anos, incluídos até 3 

anos de carência. Bônus: 

43,396% se houver assistência 

técnica, ou de 40% quando esse 

serviço não for financiado.  

Custeio agrícola: até 2 anos.  

Custeio pecuário e agroindustrial: 

até 1 ano.  

 

E esse valor pode aumentar
 até R$ 26.500,00!

Menina! Então a gente pode tirar até
R$ 25.000,00!

É sim. Nós podemos 
até plantar outras frutas,

como a manga.

 E aumentar nossas bananas!
Ter mais diversidade!

14
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Os juros são 
bons! 

Você viu?

E a gente pode pagar 
em até 10 anos.

É, desse jeito a gente 
vai conseguir produzir 

em nossos 
lotes, eu já estava 

preocupada!

E só tem essas?
Mas é assim, pra ter direito ao 

crédito, nós que somos do 
grupo “A”, temos que apresentar 

um projeto técnico para 
a instituição financeira.

 

E é nós que fazemos 
esse projeto?  

Sim, mas deve ser junto 
com uma empresa de 
assistência técnica.

Todos os assentados do PNRA precisam
fazer o seguinte: 

I - comprovar a instalação da família 
beneficiária na parcela rural com 

moradia habitual, água para consumo humano 
e via de acesso que permitam a 

comercialização da produção, mediante 
declaração da assistência técnica;

II - comprovar que a família beneficiária 
desenvolva atividades  produtivas que 
garantam a segurança alimentar e a 

produção de excedente para comercialização, 
mediante declaração da assistência técnica;

 
III - participar de rede de 

comercialização de sua produção;
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O GRUPO “A/C” precisa ter 
a primeira operação no Grupo "A"; 

não pode ter contratado 
financiamento 

de custeio, exceto no próprio 
Grupo "A/C".

E quem libera esse
 dinheiro aqui pra nós?  

O moço disse que aqui em Petrolina 
é o Banco do Nordeste, o Banco 

do Brasil e CRESOL.

Maria, o moço disse 
que tem outras linhas 
de crédito também.  

É sério 
Nalva!

É sim. Quando nossos lotes 
tiverem mais estruturados, a 

gente tem direito a outros créditos 
do PRONAF. 

E quais são Nalva?  

Maria, vamos ver
aqui no papel: 

Outras linhas de crédito   Outras linhas de crédito 

18
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Grupos / 

Linhas 
Público Alvo Finalidade 

Limite de 

Crédito 
Juros 

Prazo, Carência, 

Bônus de 

Adimplência e 

Outras 

Condições 

Pronaf Grupo 

B 

Agricultores(as) 

familiares com 

renda bruta anual 

familiar de até R$ 

20.000,00. 

Mulheres 

agricultoras 

integrantes de 

unidades 

familiares 

enquadradas nos 

Grupo A, AC e B 

do Pronaf. 

Investimento em 

atividades 

agropecuárias e não 

agropecuárias. 

Custeio pecuário 

Custeio de 

atividades não 

agropecuárias. 

R$ 5.000,00 por 

operação 

elaborada pela 

metodologia do 

Agro amigo 

(PNMPO) R$ 

2.500,00, 

quando 

elaborada sem a 

metodologia 

Agroamigo. 

0,5% ao 

ano. 

Prazo: até 2 

anos, incluído até 

1 ano de 

carência. Bônus 

de adimplência: · 

25% aplicado 

sobre cada 

parcela paga em 

dia. · 40% 

aplicado sobre 

cada parcela 

paga em dia, na 

região do 

semiárido, 

quando o 

financiamento for 

destinado a 

determinadas 

atividades. Obs.: 

O bônus é devido 

até o limite de 

valor contratado 

de R$ 15.000,00 

(Agroamigo) e 

R$7.500,00 

(demais casos). 

Pronaf 

Agroindústria 

Agricultores 

familiares 

enquadrados nos 

grupos A, A/C, B 

e Grupo V 

(Renda Variável) 

e suas 

cooperativas, 

associações e 

empreendimentos 

familiares rurais. 

Financiamento para 

a implantação, 

ampliação, 

recuperação ou 

modernização de 

pequenas e médias 

agroindústrias. 

Pessoa física: 

R$ 165.000,00 

Empreendimento 

familiar rural: R$ 

330.000,00 

Coop./Assoc.: 

R$ 

35.000.000,00. 

5,5% ao 

ano 

Prazo: até 5 

anos, incluída a 

carência de até 1 

ano, para 

financiamentos 

de caminhonetes 

de carga; Até 10 

anos, incluídos 

até 3 anos de 

carência. 

Pronaf Jovem 

Jovens 

agricultores e 

agricultoras 

familiares 

maiores de 16 

anos e com até 

29 anos, 

pertencentes a 

famílias 

enquadradas nos 

Grupos A, A/C, B 

e Grupo V 

(Renda Variável) 

que atendam as 

condições 

previstas no 

MCR-10-10. 

Financiamento da 

infraestrutura de 

produção e serviços 

agropecuários e não-

agropecuários no 

estabelecimento 

rural de interesse do 

jovem agricultor. 

Até R$ 

16.500,00, em 

até 3 operações. 

2,5% ao 

ano. 

Prazo: até 10 

anos, incluídos 

até 3 anos de 

carência. 

 

Grupos / 

Linhas 
Público Alvo Finalidade 

Limite de 

Crédito 
Juros 

Prazo, Carência, 

Bônus de 

Adimplência e 

Outras 

Condições 

Pronaf 

Industrialização 

de 

Agroindústria 

Familiar 

Agricultores 

familiares 

enquadrados nos 

grupos A, A/C, B 

e Grupo V 

(Renda Variável) 

e suas 

cooperativas, 

associações e 

empreendimentos 

familiares rurais.  

Financiamento do 

custeio do 

beneficiamento e 

industrialização de 

produção própria e/ 

ou de terceiros.  

Pessoa física: 

até R$ 

12.000,00. 

Empreendimento 

familiar rural: até 

R$ 210.000,00. 

Cooperativa 

singular: até R$ 

10 milhões. 

Cooperativa 

central: até R$ 

30 milhões. 

5,5% ao 

ano. 
Até 12 meses.  

Pronaf 

Semiárido 

Agricultores(as) 

familiares 

enquadrados(as) 

nos Grupos A, 

A/C, B e Grupo V 

(Renda Variável).  

Investimento 

destinado à 

convivência com o 

semiárido, 

priorizando a 

infraestrutura 

hídrica. 

Até R$ 

20.000,00 

 

2,5% ao 

ano. 

Prazo: até 10 

anos, incluídos 

até 3 anos de 

carência. 

 

Pronaf 

Agroecologia 

Agricultores 

familiares 

enquadrados nos 

grupos A, A/C, B 

e Grupo V 

(Renda Variável).  

Investimento em 

sistemas de 

produção 

agroecológicos ou 

orgânicos. 

Individual: até 

R$ 165.000,00 

Coletivo: até R$ 

800.000,00. 

2,5% ao 

ano. 

Prazo: até 10 

anos, incluídos 

até 3 anos de 

carência. 

Pronaf Floresta 

Agricultores 

familiares 

enquadrados nos 

grupos A, A/C, B 

e Grupo V 

(Renda Variável).  

Investimento em 

sistemas 

agroflorestais; 

exploração 

extrativista 

ecologicamente 

sustentável; 

recomposição e 

manutenção de 

áreas de 

preservação 

permanente e 

reserva legal e 

recuperação de 

áreas degradadas, 

para o cumprimento 

de legislação 

ambiental; 

enriquecimento de 

áreas que já 

apresentam 

cobertura florestal 

diversificada.  

Agricultores do 

Grupo V ( Renda 

Variável): Até R$ 

35.000,00 

quando se 

destinar a 

sistemas 

agroflorestais; 

Até R$ 

27.500,00 para 

os demais 

casos. 

Agricultores dos 

Grupos A, A/C e 

B: Até 

R$15.000,00.  

2,5% ao 

ano. 

 

 

Prazo: até 20 

anos, incluída 

carência limitada 

de até 12 anos, 

nos 

financiamentos 

com recursos do 

FNE, destinados 

exclusivamente 

para projetos de 

sistemas 

agroflorestais, e 

ao público-alvo 

do Grupo V 

(Renda Variável). 

Prazo: até 12 

anos, incluída a 

carência de até 8 

anos, nos demais 

casos. 
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Grupos / 

Linhas 
Público Alvo  Finalidade 

Limite de 

Crédito 
Juros 

Prazo, Carência, 

Bônus de 

Adimplência e 

Outras 

Condições 

Pronaf ECO 

Agricultores 

familiares 

enquadrados 

nos grupos A, 

A/C, B e Grupo 

V (Renda 

Variável).  

Investimento 

para o financiamento 

de pequenos 

aproveitamentos 

hidroenergéticos; 

tecnologias de energia 

renovável; tecnologias 

ambientais; projetos 

de adequação 

ambiental; adequação 

ou regularização das 

unidades familiares de 

produção à legislação 

ambiental; 

implantação de 

viveiros de mudas de 

essências florestais e 

frutíferas fiscalizadas 

ou certificadas e 

silvicultura.  

Individual: Até 

R$88.000,00 - 

para 

silvicultura. Até 

R$16.500,00 

por ha, para a 

cultura da 

seringueira. Até 

R$ 8.800,00  

por ha, para a 

cultura de 

dendê. Até R$ 

165.000,00, 

para as demais 

finalidades. 

Coletivo: Até 

R$ 800.000,00.  

5,5% ao 

ano 

quando se 

tratar de 

silvicultura. 

2,5% para 

as demais 

finalidades.  

Prazo: até 16 

anos, incluídos 

até 8 anos de 

carência, 

dependendo da  

finalidade do 

crédito. 

Pronaf 

Produtivo 

Orientado 

Agricultores 

familiares 

enquadrados 

nos grupos A, 

A/C, B e Grupo 

V (Renda 

Variável).  

Investimento em 

inovação tecnológica; 

implantação de 

infraestrutura de 

captação, 

armazenamento e 

distribuição de água e  

agricultura irrigada; 

sistemas de produção 

de base agroecológica 

ou orgânicos; 

recomposição e 

manutenção de áreas 

de preservação 

permanente e reserva 

legal e recuperação 

de áreas degradadas, 

dentre outras 

finalidades.  

Limites 

individual: 

Mínimo de 

R$18.000,00 e 

máximo de 

R$40.000,00 

por operação, 

por ano 

agrícola. 

4,5% ao 

ano. 

Prazo: até 10 

anos, incluídos 

até 3 anos de 

carência. Bônus 

de Adimplemento: 

cada parcela da 

dívida poderá ter 

bônus fixo de 

R$3.300,00, 

concedido 

proporcionalmente 

a cada parcela da  

dívida paga até o 

dia do 

vencimento.  

 

Você viu que tem uma 
linha para os jovens!

É verdade! 
Serve pros nossos 

filhos.

Tem também uma linha do 
semiárido, podemos usar para 

aumentar nossa água para irrigação.
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Pois é, para aumentar 
a produção, vamos 

precisar de mais água.

Eita! Mas o moço disse
que a gente tem que ter 
uma documentação pra 

ter acesso.

E nós beneficiários temos que levar ainda: 

- DAP atualizada;
- Identidade e CPF (titular e cônjuge);

- Comprovante de votação;
- Comprovante de endereço;

- Certidão de casamento ou nascimento;
- Carta de autorização assinada 

(saldo devedor do banco)
- Consulta completa na CDL 

(titular e cônjuge).
- Análise de solo

Da associação precisa:

- Cadastro da associação no banco;
- E statuto da associação;
- Ata da última eleição;

- Comprovante de CNPJ;
- Comprovante de endereço do presidente

e tesoureiro;
- Cópia do CPF e RG do presidente 

e tesoureiro;
- Cópia de certidão de casamento 

ou nascimento do tesoureiro e presidente;
- Cópia do comprovante de votação 

do tesoureiro e do presidente;
- Outorga d`água.
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Aqui ainda tem 
algumas dicas. 

Vamos ver!

Vamos sim!
É bom saber de tudo!

Nossa! 
Mas é muito 
documento!

Mas é assim mesmo. 
Pelo menos nós 
podemos ter o 

benefício.

Os projetos precisam 
trazer sustentabilidade 
para o assentamento. 

Tem mais, olha aqui: 
É preciso conservar a

caatinga e sua 
biodiversidade. 

Além de evitar usar
 agrotóxicos, e queimadas.    

Tem umas palavras 
difíceis esse papel!

É verdade, mas pelo 
menos o moço me 
explicou direitinho!

Nalva, você tá
sabendo é de tudo!
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Tá na hora do almoço, 
vamos pra casa!

Vamos!

Precisamos explicar isso tudo pros 
nossos companheiros na próxima 
reunião. É tão bonito ver nossos 

lotes produzindo!

Vamos logo pegar esse 
crédito rural!

Fim!27


	1: P1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	6: P2
	7: P3
	8: P4
	9: P5
	10: P6
	11: P7
	12: P8
	13: P9
	14: P10
	15: P11

