
As admitidas no Crédito Rural.

SEC. TRABALHO / BANCO DE 
BRASÍLIA

Financiar projetos agropecuários e agroindustriais de 
investimento e custeio para agricultores familiares . 

 CUSTEIO: juros de 2,0 % ao ano INVESTIMENTO: 
juros de 3,0 % ao ano                                                                   

INDIVIDUAL: até R$ 30.344,00.   GRUPAL: até R$ 66 m il.  OBS.: 
obedecer critério de progressividade do crédito;  1 º crédito até 

50% do teto; 2º crédito até 75% do teto; A partir d o 3º crédito até 
100% do teto.  

 CUSTEIO: 12 meses com até 12 meses de carência.   
INVESTIMENTO: até 48 meses com até 24 meses de carê ncia 

Aval ou aval solidário de no mínimo 
03 e máximo de 05 participantes do 

grupo

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA/BANCO DE 

BRASÍLIA

Financiar projetos agropecuários e agroindustriais de 
investimento e custeio associado ao projeto de 

investimento.

Juros de 3,0 %  ao ano para custeio e 
investimento com 25 % de rebate na taxa de juros 
para cada parcela paga até a data do vencimento

INVESTIMENTO : Até R$ 150 mil  para Produtor Rural,    R$ 200 mil 
para Empresa Rural e R$ 300 mil para Associação ou Cooperativa.    

INVESTIMENTO FIXO: até 10 anos com até 03 anos de c arência.  

INVESTIMENTO SEMI-FIXO (máquinas e veículos): até 0 8 anos 

com 02 anos de carência.   INVESTIMENTO SEMI-FIXO ( demais): 

até 05 anos com 01 anos de carência.                                                                                         

CUSTEIO associado a investimento 3 anos 

Aval - aceitando-se as máquinas, 
veículos e equipamentos novos, 
adquiridos no financiamento, em 

garantia de até 80% do valor do bem 
e Fundo de Aval

BANCO DO BRASIL BANCO DE 
BRASÍLIA E CREDIBRASILIA

INCRA / BANCO DO BRASIL 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AGRÍCOLA - PLANO SAFRA 201 5/2016

PROCAP-AGRO
100% do valor da integralização de quotas-partes do  associado 

limitado a R$ 60 mil por associado produtor rural e  limitado a R$ 
50 milhões por cooperativa

BANCO DO BRASIL BANCO DE 
BRASÍLIA E CREDIBRASILIA

 Integralizar quotas-partes do Capital Social de 
Cooperativas e Capital de Giro para Cooperativas

Juros de 7,5 % ao ano para quotas-partes.                                             
Juros de 8,75 % ao ano para Capital de Giro

Até 06 anos, já incluídos até 02 anos de carência p ara 
integralização de quotas-partes.  Até 24 meses, já incluídos até 

06 meses de carência para Capital de Giro. 
As admitidas no Crédito Rural.

As admitidas no Crédito Rural.

As admitidas no Crédito Rural.BNDES - MODERINFRA
BANCO DO BRASIL - 

CREDIBRASÍLIA     BANCO DE 
BRASÍLIA

INVESTIMENTO. ATÉ R$ 2 milhões por beneficiário ind ividual  e  
ATÉ R$ 6 milhões por empreendimento coletivo

As admitidas no Crédito Rural.

FUNDO DE DES. RURAL-FDR

Linhas de Crédito 

INVESTIMENTO:  R$ 25 mil mais R$ 1,5 mil para ATER.  

CUSTEIO:  Até R$ 7,5 mil, por operação, até três op erações.

Até 10 anos com até 3 anos de carência.  Obs.: A ca rência pode 
ser de até 5 anos se a atividade requerer esse perí odo. 

sem garantias
PRONAF GRUPO "A/C" - 

ASSENTADOS DE REFORMA 
AGRÁRIA 

GARANTIAS

O quadro a seguir mostra as principais linhas de Cr édito Rural, que o Governo coloca à disposição dos produtores do Distrito Federal, como forma de mante r o abastecimento interno, garantir a estabilização  dos preços, e gerar excedentes exportáveis. O Créd ito Rural aliado a uma assistência 
técnica eficiente, é sem sombra de dúvida, a princi pal ferramenta que o produtor dispõe para enfrentar  um mercado altamente globalizado e competitivo. Di daticamente, a Coordenação de Crédito Rural da EMAT ER/DF, compilou todas as informações existentes e a presenta de forma resumida as 

principais características das linhas de financiame nto, visando facilitar o dia-a-dia dos profissionai s da EMATER/DF e Produtores rurais do Distrito Fede ral.

PROGRAMA

PRONAF GRUPO "A"  - 
ASSENTADOS DE REFORMA 

AGRÁRIA  

INCRA / BANCO DO BRASIL 

AGENTE FINANCEIRO OBJETIVO ENCARGOS FINANCEIROS

Juros de 0,5 % ao ano e bônus  de 40 % sobre o 
principal para pagamento em dia se tiver ATER. 

Se não tiver ATER Bônus de 47% 

 Juros de 1,5 % ao ano

Financiar projetos de investimento para assentament o 
de reforma agrária.

Financiar projetos de custeio para agricultores que  já 
receberam financiamentos do PRONAF "A", e não 

contrairam financiamento do PRONAF "A/C"

Juros de 7,5 % ao ano quando se tratar de 
aquisição de irrigação.  Juros de 8,75 % ao ano 

para demais itens. 

 Juros de 8,75 % ao ano.                                    

BANCO DO BRASIL - 
CREDIBRASÍLIA     BANCO DE 

BRASÍLIA
Até 10 anos incluindo 3 anos de carência

As admitidas no Crédito Rural.

As admitidas no Crédito Rural.

Financiar projetos agropecuários e agroindustriais de 
investimento e custeio associado, na região Centro-

Oeste. 

INVESTIMENTO:   Até R$ 01 milhão.

Financiar infraestrutura de irrigação e de 
armazenamento

As admitidas no Crédito Rural.

As admitidas no Crédito Rural.
Investimento: Juros: 7,65 % ao ano Custeio: Juros 
de 8,82 %. Todos com bônus de adimplência de 15 

% 

Até 10 anos com até 03 anos de carência                                     

Até 12 anos com até 03 de carência

Até 08 anos com 02 anos de carência

As admitidas no Crédito Rural.
INVESTIMENTO                                                       Sem limite por 

beneficiário

Financiar projetos agropecuários  de investimento e  
custeio para médio produtor rural. (Renda bruta Anu al 
R$ 1.600.000,00 somando a Valor Bruto da Produção, 
receita recebida de integradora e demais rendas da 
atividade agropecuária e não agropecuária) Custeio 

com renovação automática imediatamente após 
quitação do anterior. 

INVESTIMENTO: até 12 anos incluídos 2 anos de carên cia. 
Custeio 60 dias após colheita.

As admitidas no Crédito Rural.

 INVESTIMENTO:  Até R$ 385 mil; CUSTEIO:  Até R$ 71 0 mil  por 
Produtor Rural 

Financiar investimentos nas atividades agropecuária s 
com vistas a inovação tecnológica.

Juros: 7,5 % a.a

INVESTIMENTO:   Até R$ 200 milhões.

Até 10 anos incluindo 3 anos de carência

BANCO DO BRASIL   BANCO 
DE BRASÍLIA  CREDIBRASÍLIA

Financiar  sistemas de produção agroecológica e 
orgânica

Juros: 2,5 % ao ano Investimento: até R$ 150 mil

 Para caminhonetes de carga até 05 anos com 01 ano de 
carência.  Para estruturas de armazenagem até 15 an os com 03 
anos de carência. Para os demais até 10 anos com at é 3 anos 

de carência.                

CUSTEIO: até 1 ano                                                                                                                                                      

 Até 2 anos. Para aquisição de máquinas e equipamen tos o 
prazo é de até 10 anos, incluido até 3 anos de carê ncia.

CUSTEIO: até 2 anos.  INVESTIMENTO: Até 10 anos com  até 3 
anos de carência          

INVESTIMENTO:   Projetos individuais até R$ 150 mil .  
Empreendimentos familiares rurais até R$ 300 mil.   Projetos 

coletivos até R$ 35milhões.

Investimento; para sistemas agroflorestais, 
Extativismo, recuperação de APP e reserva Legal, 
enriquecimento e manejo florestal, de agricultores 

familiares enquadrados no PRONAF.

Juros de 5,5 % ao ano 
INVESTIMENTO: Individual Até: R$ 20 mil. Cooperativ as até R$ 20 

milhões respeitando o limite individual

Investimento para projetos de energia renovável e 
sustentabilidade ambiental, como correção de solo, 
silvicultura, armazenamento hídrico, tratamento de 

efluentes e energia renovável desenvolvidas por 
produtores familiares, enquadrados no PRONAF.

Juros: de 2,5  % ao ano para financiamentos de 
até R$ 10 mil. Juros: de 4,5 % ao ano para 

financiamentos de R$ 10 mil a R$ 30 mil.    Juros: 
de 5,5 % até R$ 150 mil                                                                                                 

INVESTIMENTO:   Até 80 mil .

Investimento: no mínimo R$ 18 mil e no máximo R$ 40  mil

  Projetos individuais até R$ 12 mil;  Empreendimen to Familiar 
Rural até  R$ 210 mil;   Associações até R$ 4 milhõ es e o limite de 

R$ 12 mil por associado;   Cooperativas  até R$ 10 milhões;  
Cooperativas Centrais até R$ 30 milhões

Até 10 anos  com até 03 anos de carência

Custeio e Capital de Giro  para produtores familiares e 
cooperativas para beneficiar ou industrializar a 

produção. 

PROSPERA / FUNGER

PRONAF JOVEM BANCO DO BRASIL   BANCO 
DE BRASÍLIA  CREDIBRASÍLIA

Até três operações de crédito. Para jovens agricult ores 
familiares entre 16 à 29 anos que estejam concluído  ou 
cursando último ano de curso de alternância, escola s 

técnicas agrícolas ou que tenham participado de cur so 
ou estágios de formação profissional

Juros de 2,5 % ao ano  Até 03 operações por 
mutuário

Juros de 5,5 % ao ano

  Juros: de 2,5 % ao ano, para financiamento de 
até R$10 mil. Juros: de 4,5 % ao ano para valores 
até R$ 30 mil e  Juros de 5,5% para valores até R$ 

150 mil. 

Financiar atividades agropecuárias de custeio 
exploradas por agricultores familiares.

  Até 2 anos conforme o ciclo da atividade. Palmeir a (palmito) e 
açafrão até 3 anos de carência                                                                                                             

Financiar atividades agropecuárias de investimento 
exploradas por agricultores familiares.  

  Juros de 2,5 % ao ano para financiamento de até 
R$ 10 mil.  Juros: de 4,5 % ao ano para 

financiamento de R$  10 mil a R$ 30 mil.  Juros: de  
5,5 % ao ano para finaciamento de R$ 30 mil a R$ 

100 mil      

  Juros: de 2,5 % ao ano, para financiamento de 
até R$10 mil. Juros: de 4,5 % ao ano para valores 
até R$ 30 mil e  Juros de 5,5% para valores até R$ 

150 mil. 

PRONAF CUSTEIO BANCO DO BRASIL  BANCO DE 
BRASÍLIA  CREDIBRASÍLIA

BANCO DO BRASIL   BANCO 
DE BRASÍLIA  CREDIBRASÍLIAPRONAF  MAIS ALIMENTOS

PRONAF AGROECOLOGIA

PRONAF PRODUÇÃO 
ORIENTADA

BANCO DO BRASIL

Financiar projetos de produção sustentável de 
alimentos com foco nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. Direcionado para projetos de sistemas  
agroflorestais, agroecologia e produção de alimento s 

para abastecimento de centros urbanos.

Juros: 4,5 % ao ano

PRONAF ECO BANCO DO BRASIL   BANCO 
DE BRASÍLIA  CREDIBRASÍLIA

PRONAF Cota-Parte BANCO DO BRASIL   BANCO 
DE BRASÍLIA  CREDIBRASÍLIA

Investimento  para produtores familiares e cooperativas 
para beneficiar ou industrializar a produção.

 Juros: de 2,5 % ao ano, para projetos individuais 
de até R$ 10 mil e projetos coletivos de até R$ 1,0  

milhão.  Juros de 5,5 % ao ano , projetos 
individuais acima de R$ 10 mil até R$ 150 mil, 

Empreendimentos familiares rurais acima de R$ 
10 mil até R$ 300 mil, para Cooperativas e 

Associações acima de R$ 1,0 milhão até R$ 35 
milhões, respeitando o teto de 45 mil por 

associado                                                    

PRONAF MULHER BANCO DO BRASIL   BANCO 
DE BRASÍLIA  CREDIBRASÍLIA

Investimento para mulheres agricultoras até dois 
financiamentos por unidade familiar, independente d o 

estado civil.

PRONAF AGROINDUSTRIA BANCO DO BRASIL   BANCO 
DE BRASÍLIA  CREDIBRASÍLIA

Integralização de Cotas-Partes e aplicação, pela 
cooperativa, em capital de giro, custeio, investime nto 

ou saneamento financeiro

BNDES - PROGRAMA DE 
SUSTENTAÇÃO DO 

INVESTIMENTO - PSI RURAL

PRONAMP
Juros de 7,5 %  ao ano para  investimento e 7,75 % 

ao ano para custeio

RECURSOS CONTROLADOS-
R.O. (investimento)

RECURSOS CONTROLADOS-
R.O. (custeio)

BANCO DO BRASIL BANCO DE 
BRASÍLIA E CREDIBRASILIA

Financiar máquinas e equipamentos nacionais 
cadastrados no FINAME.

Juros de 7,0 % ao ano.

FCO BANCO DO BRASIL E BANCO 
DE BRASÍLIA

LIMITES DE FINANCIAMENTO PRAZOS

CUSTEIO: até 02 anos conforme o ciclo da atividade.  CUSTEIO 
PECUÁRIO: até 1 ano. 

    Fixo até 12 anos.  Semi-fixo  até 06 anos.

Até 20 anos com carência de até 12 anos

Até 10 anos.  Obs.: A carência de até 03 anos pode ser de até 5 
anos se a atividade requerer 

As admitidas no Crédito Rural.INVESTIMENTO:  Até R$ 15 mil

As admitidas no Crédito Rural.

As admitidas no Crédito Rural.

Até 06 anos com carência definida pela instituição financeira. As admitidas no Crédito Rural.

As admitidas no Crédito Rural.

INVESTIMENTO FIXO: até 12 anos com até 03 anos de c arência.   

INVESTIMENTO SEMI-FIXO (máquinas e veículos): até 1 0 anos 

com 03 anos de carência.  INVESTIMENTO SEMI-FIXO (d emais): 

até 06 anos com 02 anos de carência, aquisição de b ezerros 

para terminação padrão, novilho precoce.  

Florestamento/reflorestamento até 20 anos com até 1 0 anos de 

carência.

 Para caminhonetes de carga até 05 anos com 01 ano de 
carência.  Para estruturas de armazenagem até 15 an os com 03 
anos de carência. Para os demais até 10 anos com at é 3 anos 

de carência.                

INVESTIMENTO: até R$ 150 mil.   Para suinocultura, fruticultura e 
avicultura até R$ 300 mil.

 Até R$ 1,2 milhão. Para atividades integradas de a vicultura  R$ 80 
mil  e  suinocultura R$ 150 mil

As admitidas no Crédito Rural.

As admitidas no Crédito Rural.

As admitidas no Crédito Rural.

sem garantias

As admitidas no Crédito Rural.

Até 02 anos conforme o ciclo da atividade.

BNDES - MODERAGRO

Juros de 8,75 % ao ano

Juros de 8,75 % ao ano.

INVESTIMENTO. Para produtores enquadrados no PRONAM P, o 
limite financiável é de 100% do valor do bem.  Para  produtores 

com renda igual ou superior a este valor, o limite financiável é de 
90% do valor do bem.

BNDES - INOVAGRO

Financiar correção do solo e recuperação de 
pastagem, apoiar desenvolvimento de fruticultura, 

apicultura, pec.leite, aquicultura, avicultura, 
floricultura, ovinocultura, caprinocultura, sericul tura, 

suinocultura, defesa sanitária animal.

BANCO DO BRASIL - 
CREDIBRASÍLIA                                 

BANCO DE BRASÍLIA

  BNDES - FINAME - 
MODERFROTA

BANCO DO BRASIL    BANCO 
DE BRASÍLIA    CREDIBRASÍLIA

BANCO DO BRASIL BANCO DE 
BRASÍLIA E CREDIBRASILIA

BANCO DO BRASIL BANCO DE 
BRASÍLIA E CREDIBRASILIA

Novos: 'Financiar tratores agrícolas e implementos 
associados e colheitadeiras. Usados: tratores e 

colheitadeiras com, no máximo, 8 e 10 anos de uso, 
respectivamente.

 Juros de 7,5 % ao ano. 

PRONAF Custeio e 
Comercialização de 

Agroindustrias Familiares

BANCO DO BRASIL E BANCO 
DE BRASÍLIA

Financiar projetos agropecuários e agroindustriais de 
custeio.

Financiar projetos agropecuários e agroindustriais de 
investimento.

INVESTIMENTO   R$ 1 milhão para beneficiários indiv iduais e R$ 3 
milhões para empreendimentos coletivos.

INVESTIMENTO. Até R$ 800 mil por beneficiário indiv idual;  Até R$ 

2,4 milhões  empreendimento coletivo.  Para reposiç ão de 

Matrizes bovinas (PNCEBT) limite de R$ 200 mil por produtor e R$ 

4,5 mil por animal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL – SEAGRI-DF

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – E MATER-DF 

Até 05 anos, com até 02 anos de carência para viveiros de

mudas florestais. Até 08 anos com até 03 de carência para

adequação de sistemas orgânicos, recuperação de pastagens ,

integração Lavoura-pecuária e ILPF podendo ser estendido a

até 12 anos se incluir o componente florestal, Até 12 anos já

incluídos até 08 anos de carência para implantação de flores tas

comerciais, Até 15 anos com até 01 ano de carência para

recuperação de APP ou Reserva Legal,                                                                                           

 limitado a R$ 2 milhões por beneficiário por ano-s afra 
Juros de 7,5 % ao ano para beneficiários do 
PRONAMP  e 8,0 % ao ano para os demais.                                                                                       

Redução da emissão de gases efeito estufa e do 
desmatamento, promover adequação ambiental das 
propriedades, ampliar a área de florestas cultivada s, 

estimular a recuperação de áreas degradadas.

BANCO DO BRASIL BANCO DE 
BRASÍLIA E CREDIBRASILIAPrograma ABC As admitidas no Crédito Rural.

          CUSTEIO:  Até R$ 100 mil                                                          

As admitidas no Crédito Rural.
Até 20 anos para Extrativismo e  12 anos para os de mais com 

carência de até 8 anos.
INVESTIMENTO:   Até R$ 35 mil para Sist. Agroflores tais, R$25 mil  

para os demais  e  para os grupos "A", "A/C" e "B"  R$ 15 mil
        Juros de 2,5 % ao anoBANCO DO BRASIL   BANCO 

DE BRASÍLIA  CREDIBRASÍLIAPRONAF FLORESTA

As admitidas no Crédito Rural.

ATÉ R$ 150 mil

PRODECOOP BANCO DO BRASIL BANCO DE 
BRASÍLIA E CREDIBRASILIA

Modernização dos sitemas produtivos e de 
comercialização para incrementar competitividade do  
complexo agroindustrial de Cooperativas Brasileiras

Juros de 8,75 % ao ano.                                                                                 
 limitado a R$ 100 milhões por cooperativa em uma o u mais 

operações, observado o teto de 90% do valor do proj eto
Até 12 anos, já incluídos até 03 anos de carência.                                                                                             


