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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. 
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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 
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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
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