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O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) é um tipo de 

crédito ou financiamento destinado à agricultura familiar, que foi criado em 1995, com 

objetivo de atender às necessidades das famílias rurais e sua sustentabilidade. É uma linha 

especial de crédito rural com taxas de juros baixa, tem como objetivo estimular a produção 

agrícola, garantir o custeio da produção, compras de máquinas, comercialização da safra 

permitindo o desenvolvimento econômico, social, a geração de renda e aumento da produção 

na zona rural em diferentes regiões do país. A Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, 

aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, tornou-se o 

marco da agricultura familiar, estabelecendo as diretrizes para a formulação da Política 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. O objetivo geral do 

presente estudo é caracterizar os impactos socioeconômicos que o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF proporcionou aos agricultores familiares 

no município de Sapeaçu-Ba. Esta pesquisa utilizará da abordagem qualitativa, pois 

permitirá examinar e refletir sobre as percepções do papel socioeconômico do investimento 

de crédito do PRONAF, encontrados na literatura. Com relação aos procedimentos para a 

realização da pesquisa, a modalidade escolhida foi através de levantamento bibliográfico 

sobre o tema proposto; especificamente nos campos que mais se apropriam, acerca do 

PRONAF, sua criação e seus objetivos propostos. Através dessa pesquisa espera-se observar 

que o PRONAF contribuiu com melhorias sociais e econômicas na vida dos agricultores 

familiares do município de Sapeaçu. A partir dessa pesquisa podemos observar a suma 

importância do programa do PRONAF na vida dos Agricultores familiares no município de 

Sapeaçu. O programa consegue estimular a produção agrícola, garantindo o custeio desta 

produção para na época da colheita ser vendido para o PNAE, PAA, feira livre ou 

comerciante locais. 
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