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Linha de crédito de contratação com base nas normas do Manual do Crédito 
Rural (MCR) com destinação para a aplicações em bens ou serviços cujo desfrute 
se estenda por vários períodos de produção. São beneficiários os produtores 
rurais para financiamento de sua lavoura ou exploração pecuária e cooperativas 
de produção para aquisição e fornecimento de insumos aos seus cooperados, 
sendo permitido os seguintes itens:

- construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações permanentes;
- obras de irrigação, açudagem, drenagem;
- eletrificação e telefonia rural;
- aquisição de máquinas e equipamentos de duração útil superior a 5 (cinco) 
anos;
- instalações de máquinas e equipamentos de provável duração útil não superior 
a 5 (cinco) anos;
- aquisição de veículos, tratores, colheitadeiras, implementos, embarcações e 
aeronaves;
- aquisição de equipamentos empregados na medição de lavouras;
- aquisição de animais para reprodução e cria;
- proteção, correção e recuperação do solo, inclusive a aquisição, transporte e 
aplicação dos insumos para estas finalidades.
- formação ou recuperação de pastagens;
- florestamento, reflorestamento, desmatamento e destoca;
- formação de lavouras permanentes;
- fundação ou ampliação de lavouras de cana, compreendendo os trabalhos 
preliminares, o plantio e os tratos subsequentes até a primeira safra (cana-
planta);
- renovação de lavouras de cana em áreas antes ocupadas por canaviais com ciclo 
produtivo esgotado (soca e ressoca), compreendendo todos os gastos 
necessários até a primeira safra.
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Esta modalidade de crédito pode ser formalizada via CPR ou CCB dependendo da 
destinação do crédito. Quando destinado à formação de lavouras permanentes e 
fundação, ampliação ou renovação de lavouras cana-de-açúcar, pode ser 
formalizado via CPR que possui isenção da alíquota de IOF e obrigatoriedade de a 
taxa ser prefixada. Demais itens de investimento são formalizados via CCB que 
tem incidência de 0,38% a.a. do tributo e a taxa pode ser prefixada ou pós-fixada.

Adicionalmente, as condições de pagamento são livremente pactuadas com o 
Banco, respeitando a disponibilidade de limite de crédito.
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