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Um roteiro de Norte 
a Sul do Brasil
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Um organismo vivo, de interesse público, que se apresenta co-

mo o principal elo de ligação entre campo e cidade, o urbano e 

rural. Essa é a agricultura familiar, um estrato do agronegócio 

brasileiro que, por essência e definição, traduz a vocação pri-

meira da economia do nosso país. Ao prover mais de 80% dos 

alimentos consumidos no Brasil, o produtor familiar assume 

uma responsabilidade não apenas econômica como social, de 

abastecimento e segurança alimentar.

Dos hortifrutigranjeiros à produção de leite e lácteos, pas-

sando pelas carnes, frutas e peixes, diversidade e capilaridade 

presente de Norte a Sul do Brasil. Entre desafios e oportunida-

des, um mundo rural moldado pelas mãos de homens e mulhe-

res. Famílias inteiras, que de geração em geração, transformam 

condição de vida em opção de trabalho, renda e dignidade.

A busca constante – e incessante – por estratégias de di-

versificação, acesso a informação, gestão e tecnologia rompem 

barreiras, quebram paradigmas e preconceitos e definem um 

novo marco da agricultura familiar. Esse é o novo perfil deste 

produtor, essa é a nova perspectiva da agricultura familiar, que 

cumpre papel preponderante no desenvolvimento econômico 

e social do país.

Por outro lado, esta é  uma dinâmica pouco explorada e, por 

consequência, pouco conhecida da sociedade. Um entendi-

mento e uma aproximação a que se propõem a Expedição da 

Agricultura Familiar 2019, projeto que está no campo com o 

objetivo de desvendar, diagnosticar e apontar tendências do 

Brasil rural do Século XXI.

Boa Leitura!
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Rogério Machado / Gazeta do Povo

Agricultura Familiar

Um raio x agrícola do país
A Expedição Agricultura Fami-

liar 2019 faz um diagnóstico de 

um recorte bastante peculiar do 

Brasil que produz. O objetivo é 

jogar luz sobre as pequenas pro-

priedades, os pequenos produ-

tores e as cadeias produtivas tí-

picas desse estrato do campo 

brasileiro.

Em pauta, inserção social e 

tecnológica, sucessão no campo, 

gestão, políticas públicas, segu-

rança e abastecimento alimen-

tar, sustentabilidade, logística, 

mercado, acesso à informação, 

assistência técnica e extensão 

rural. Temas que direta ou indire-

tamente estão relacionados ao 

exercício profissional, não ape-

nas da Agronomia como de pra-

A Expedição vai percorrer todos os elos dessa extensa 
cadeia produtiva, responsável por uma verdadeira
revolução, silenciosa e sustentável no campo brasileiro

ticamente todas as Engenharias.

O roteiro de campo, que vai 

percorrer e ouvir todos os elos 

dessa intensa cadeia produtiva, 

é desenvolvido com o apoio do 

Sistema CONFEA-CREA através 

da Coordenadoria das Câmaras 

de Agronomia, que por sua vez 

vai mobilizar as Câmaras de 

Agronomia dos estados visita-

dos. O projeto conta ainda com 

apoio e participação da FAO/

ONU, a Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Ali-

mentação e do Sicredi, coopera-

tiva de crédito. A realização é do 

Agronegócio Gazeta do Povo em 

parceira com o CONFEA.

O trabalho de campo da Ex-

pedição, lançada oficialmente 

em 21 de agosto, dentro da pro-

gramação do Congresso Brasilei-

ro de Agronomia (CBA), no Rio de 

Janeiro, acontece de setembro a 

dezembro de 2019, percorrendo 

12 estados nas regiões Sul, Su-

deste, Centro- Oeste, Norte e 

Nordeste do Brasil. A mobiliza-

ção provocada pela Expedição 

ocorre a partir do roteiro que en-

volve visitas técnicas a dezenas 

de municípios, dos seminários 

regionais, que reúnem centenas 

de pessoas, da cobertura da mí-

dia nacional e dos canais de dis-

tribuição de conteúdo da Gazeta 

do Povo, do site da Expedição, 

mídias sociais e canais de comu-

nicação dos parceiros envolvidos 

no projeto.
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ROTEIRO

De Norte a Sul do país, um roteiro
para desvendar o mundo rural brasileiro

4  m e s e s
12  e s t a d o s
30  mil  quil ô m e t r o s

PR

SC

RS

MG
ES

GO

PA

PI

RN

PE
AL

SE

Setembro a Dezembro de 2019



Perfil

8



gigante 
Pequenos que formam um 

Assim é a agricultura familiar, que abriga mais de 10 milhões 
de pessoas, gera riqueza, sustentabilidade e segurança 
alimentar no Brasil
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Um setor que gera 23% do PIB 

(Produto Interno Bruto do cam-

po) e absorve 40% da popula-

ção economicamente ativa. Ín-

dices que já o credenciam como 

um dos gigantes responsáveis 

pela produção das riquezas do 

Brasil. Este colosso econômico 

pode ser encontrado na área ru-

ral e, por ironia, para mostrar 

essa cara de grande e poderoso, 

tem suas raízes nas pequenas 

propriedades tocadas por pais, 

mães e filhos, uma população de 

10,1 milhões de pessoas espa-

lhadas por realidades distintas 

de Norte a Sul do país, mas com 

uma identidade só: a agricultura 

familiar.

Pequenos só no imaginário, 

os agricultores familiares têm 

responsabilidades enormes: são 

eles que produzem o alimento 

que o grosso da população brasi-

leira consome todos os dias. 

Quando estiver à mesa, a agricul-

tura familiar é uma companhia 

frequente, pois de suas terras 

saem 87% da mandioca, 70% do 

feijão, 46% do milho, 38% do 

café, 34% do arroz e 21% do trigo 

do Brasil. Na pecuária, 60% da 

produção de leite está com o se-

tor, que ainda concentra 59% do 

rebanho suíno, 50% das aves e 

30% dos bovinos. 

No mundo, a agricultura fa-

miliar terá cada vez mais papel 

estratégico.

De acordo com dados do 

censo agrícola do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica) de 2017, que concentra as 

estatísticas mais detalhadas 

sobre a agricultura familiar, só o 

setor produz mais de 50% dos 

alimentos da cesta básica brasi-

leira. Isso lhe confere papel es-

tratégico para manter o abaste-

cimento interno e controlar a in-

flação, gerando impactos no or-

çamento doméstico de todos os 

cidadãos.

Em 2006, o faturamento 

anual com a agricultura familiar 

que chegava a R$ 36 bi, cresceu 

para R$ 66 bilhões em 2018. 

R$ 66 bilhões
foi o que o setor 
registrou
em receitas
em 2018

economicamente 
ativa do país está 
na agricultura 
familiar

40% da população 

A família do produtor rural Luiz Claudino                               Lovato, em Bocaiúva do Sul (PR).
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A diversificação das ativida-

des, levadas a uma demanda 

sempre crescente por alimentos, 

ajudou a expandir essa receita 

ano após ano. “A agricultura fa-

miliar tem sua importância em 

todos os aspectos social, econô-

mico e ambiental. O setor é co-

nhecido por sua multifuncionali-

dade. São unidades de produção 

que trabalham com a diversifica-

ção, além de colaborar com boa 

arte do abastecimento”, afirma 

Kleber Santos, coordenador na-

cional das 27 câmaras de agro-

nomia do Sistema Confea/Crea 

(Conselho Federal de Engenharia 

e Agronomia/Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia). 

Na geração de empregos, a 

agricultura familiar é a origem de 

sete em cada dez postos de tra-

balho no campo. Segundo o cen-

so do IBGE, a maioria dos traba-

lhadores na agricultura familiar 

era de homens (2/3). No entanto, 

a participação das mulheres cha-

ma a atenção: 3,3 milhões de 

mulheres (1/3 dos ocupados).

Para Manfred Dasenbrock, 

presidente nacional do Sicredi e 

Central Sicredi PR/SP/RJ, a agri-

cultura familiar reúne uma base 

relevante de boas histórias que 

ajudam a fortalecer o setor. 

“Programas como o Pronaf fo-

ram estratégicos para fixar o 

produtor rural no campo, princi-

palmente o pequeno e médio 

agricultor.

”A agricultura familiar reúne uma base 
relevante de boas histórias, que ajudam a 
fortalecer programas, como o Pronaf”.

Manfred Dasenbrock, presidente nacional  do Sicredi
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Agricultor familiar
Para definir quem pode ser um agricultor familiar, existe uma lei espe-

cífica que desde 2006 serve para identificar este profissional do cam-

po. Os critérios da lei 11.326/2006 apontam que é considerado “agri-

cultor familiar e empreendedor familiar rural” aquele que atua no 

meio rural em áreas de até quatro módulos fiscais. A mão de obra 

deve ser da própria família e deve ter renda associada na propriedade, 

cuja administração dela ou do negócio seja realizada pela própria fa-

mília. Outros produtores também são considerados agricultores fa-

miliares: pescadores, indígenas, quilombolas, assentados da reforma 

agrária, extrativistas, aquicultores e silvicultores.

Definição

Janes Rosset Cozer, produtora de leite
em Francisco Beltrão (PR).
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Agricultura familiar
Gestão da propriedade
rural precisa ser familiar.

Propriedade com até 4 módulos fiscais (10 a 
15 ha/módulo, dependendo da região do país).

Renda da família deve ser  
extraída da propriedade rural

Faturamento máximo de
R$ 415 mil de renda bruta ao ano.

Residência no estabelecimento  
ou próximo a ele também caracteriza 
a condição de agricultor familiar.

FONTE: Lei Federal 11.326/2006
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sicredi.com.br SAC 0800 724 7220      Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

Abra uma conta na primeira 
instituição financeira 
cooperativa do Brasil.

Só quem conhece a realidade 
do campo e está sempre junto 
consegue fazer a diferença 
para a agricultura familiar.

• 2º no ranking 
   de crédito rural  
   da revista Exame.

• Maior repassador
   de Pronaf do Brasil.

Estamos
juntos com quem 
alimenta o Brasil.
Somos patrocinadores da 
Expedição Agricultura Familiar.
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Novo desafio
Biocombustível
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Novo desafio Mudanças no programa do biodiesel vão aumentar 
participação dos agricultores familiares no 
fornecimento de matéria-prima

17



Antiga reivindicação do setor, a in-

clusão de cooperativas e agriculto-

res familiares com Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP) na condi-

ção de pessoa física foi autorizada 

pelo Ministério da Agricultura no 

programa nacional de produção 

do biodiesel. A expectativa é incluir 

nesse mercado mais cerca de 40 

mil agricultores familiares, segun-

do a Organização das Cooperati-

vas do Brasil (OCB).  Atualmente, 

cerca de 75 mil famílias estão en-

volvidas com o programa no país.

A Portaria 174 do Ministério da 

Agricultura foi publicada no final 

do mês de agosto para permitir 

que cooperativas sem a DAP jurídi-

ca, mas com associados que te-

nham o documento pessoa física, 

possam aderir ao chamado Selo 

Social. Antes da portaria, só com 

DAP jurídica. O instrumento cre-

dencia os fornecedores de maté-

ria-prima ao Programa Nacional 

de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB).

O representante da coopera-

tiva interessada em aderir ao pro-

grama, após a introdução da novi-

dade, é que deve fazer o pedido de 

inclusão junto ao Mapa, com base 

na portaria 174. “Haviam coopera-

tivas formadas por 55% de agri-

cultores familiares que estavam 

fora do programa. O trabalho é in-

serir e não excluir. Temos de permi-

tir que novos agricultores que têm 

todas as condições de trabalhar 

sejam atendidos”, afirmou Fer-

nando Schwanke, secretário na-

cional de Agricultura Familiar e 

Cooperativismo do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento (Mapa).

De acordo com o secretário, o 

crescimento da demanda do bio-

diesel no futuro próximo permite a 

inclusão de novos fornecedores. 

“Há um mês, foi autorizado o au-

mento da mis-

tura no óleo 

diesel de 10% 

para 11%. Em 

2023, chegará 

a 15%. A de-

manda, por-

tanto, é garan-

tida, pois o 

percentual vai 

continuar au-

mentando nos 

p r ó x i m o s 

anos”, disse Schwanke. A região 

Sul, segundo ele, por concentrar 

número expressivo de agricultores 

familiares produtores de soja, é a 

que mais vai se beneficiar da nova 

portaria. No Paraná e Rio Grande 

do Sul, a soja é o carro-chefe da 

produção entre os agricultores fa-

miliares em quantidade e fatura-

mento. Cerca de 30% do biodiesel 

produzido no país sai de matéria-

-prima fornecida por propriedades 

familiares. 

 
Iniciativa garante 
assistência técnica

As discussões envolvendo a 

adesão de novos agricultores fa-

miliares ao programa do biodiesel 

foram iniciadas há cerca de dois 

anos, mas avançaram ao longo de 

2019.  “O agricultor precisa ter a 

DAP física, via Emater. Uma vez 

que esteja regular e a cooperativa 

Vamos juntos construir
o futuro que queremos

Com o início de uma nova gestão, a FETAEP quer trilhar um 
caminho focado em ações que gerem resultados e mais qualidade 
de vida aos agricultores familiares.

Junto com os Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais do Paraná (STTRs) iremos garantir capacitação 
profissional e acesso às políticas públicas.

A agricultura familiar em evidência.

A FETAEP
PERTO DE VOCÊ
AGRICULTOR 
FAMILIAR

”Produtor vai se 
preocupar em 
aumentar a 
qualidade de seus 
cultivos com uma 
assistência técnica 
mais presente ”.

Engenheira agrônoma Susane Hoffmann, da 

Cooperativa Bom Jesus
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esteja preparada para fornecer a 

matéria-prima, pode começar a 

participar do programa”, afirmou 

Maiko Zanella, analista da Gerên-

cia Técnica da Ocepar (Organiza-

ção das Cooperativas do Estado 

do Paraná). A portaria contempla 

também um avanço na área téc-

nica. Os novos participantes po-

derão contar com orientação qua-

lificada para se adequar às exi-

gências do programa nacional do 

biodiesel. “Haverá um treinamen-

to com o pessoal técnico das coo-

perativas para atualização em 

 relação aos entendimentos da le-

gislação. Também virá um pesso-

al do Mapa para efetivamente as 

cooperativas poderem partici-

par”, disse Zanella.  

A engenheira agrônoma Su-

sane Hoffmann, da Cooperativa 

Bom Jesus, com sede no município 

da Lapa, região centro-sul do Pa-

raná, afirma que além de um novo 

mercado, a aproximação do agri-

cultor familiar com a assistência 

técnica é o outro trunfo da iniciati-

va. “Ele vai se preocupar em rece-

ber uma assistência mais tecnifi-

cada, com mais investimentos em 

infraestrutura para tentar produ-

zir mais na mesma área, o que po-

de ser considerado um outro obje-

tivo desse programa”, disse. 

BENEFÍCIO
TÉCNICO
“A própria portaria deter-
mina que a assistência 
técnica fique por conta 
da cooperativa e não do 
produtor familiar”, afir-
mou Marcos Brambilla, 
presidente da Fetaep 
(Federação dos Traba-
lhadores Rurais Agricul-
tores Familiares do Para-
ná). O dirigente declarou 
também que a portaria 
174 traz inovações que 
beneficiam quem já tra-
balha com a produção da 
matéria-prima e outras 
atividades cooperativis-
tas. 
A cooperativa interessa-
da precisa ter pelo me-
nos cinco anos de ativi-
dade para se cadastrar 
junto ao Mapa para par-
ticipar do programa do 
biodiesel. A organização 
que já está habilitada 
não precisa renová-la 
pelos próximos cinco 
anos a partir da portaria. 
“Ela evita a formação de 
uma cooperativa apenas 
para fornecer o produto”, 
o b s er vou Bram b illa . 
“Agora temos oportuni-
dade para todos, inde-
pendentemente de onde 
esse agricultor familiar 
esteja”, diz a engenheira 
agrônoma Susane Hof-
fmann, da Cooperativa 
Bom Jesus.

40 mil
novos agricultores 
familiares podemser 
incluídos no Programa 
Nacional de Biodiesel.

”A própria portaria determina que a assistência 
técnica fique por conta da cooperativa e não do 
produtor familiar”.

Marcos Brambilla, presidente da Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Paraná)
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Estratégia

Diversificação
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Quando se olha o mapa da agricultura familiar de Norte a Sul do país, o que se percebe é uma 

união de esforços para manter a condição estratégica do setor na geração de emprego e  renda. 

Em diferentes realidades de clima, solo e condições socioeconômicas, a agricultura familiar en-

cara desafios e contribui de forma decisiva no abastecimento e segurança alimentar do país. Nas 

páginas seguintes conheça um pouco dos estados do roteiro da Expedição.
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A produção de frangos e suínos é o destaque no estado. Dados ofi-

ciais coletados entre os anos de 2013 e 2017 apontam que os agri-

cultores familiares catarinenses concentram em média 76% da 

produção de suínos e 79,06% da criação de frangos, ocupando a 

primeira e segunda posições no ranking nacional, respectivamente. 

A região Oeste do estado tem forte concentração da pecuária e dos 

setores líderes da produção. O estado também é líder nacional na 

produção de maçã e cebola, culturas em que a agricultura familiar 

também predomina com destaque.

Santa 
Catarina

Rio Grande  
do Sul
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O Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro em participação 

na agricultura familiar. O setor concentra no estado 378 mil famílias 

espalhadas por 85% dos estabelecimentos rurais que ocupam 

30% da área agrícola gaúcha. A agricultura familiar no Rio Grande 

do Sul se sobressai na produção do tabaco. Ele é cultivado em 227 

dos municípios do estado, que responde por mais de 50% da pro-

dução brasileira da planta. Dos 10 maiores fumicultores da Região 

Sul, sete estão em atividade no Rio 

Grande do Sul. O estado também se 

destaca na produção de erva-mate.  

No estado, são pelo menos 157 mil famílias que 

trabalham com produção agrícola e pecúaria, 

marcada principalmente pelo cultivo de hortifru-

tigranjeiros, derivados do leite e da avicultura, 

setor em que o estado é líder na produção de car-

ne de frango. Do total de 305 mil unidades rurais, 

o estado possui 84% delas dentro das caracterís-

ticas da agricultura familiar. Em Curitiba e região 

metropolitana, destaca-se a produção de horta-

liças, frutas e verduras nas propriedades rurais, 

caracterizadas por intensa presença de agricul-

tores familiares.

Paraná
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A diversificação marca a produção da agricultura 

familiar no Espírito Santo. O estado tem um pro-

duto que se sobressai das lavouras: o Café Ca-

nephora. Além dele, o estado se destaca na pro-

dução de leite bovino, pimenta do reino e frutas, 

como mamão e cacau. Das 67.403 propriedades 

rurais, 80% são da agricultura familiar que ocupa 

34% da área agricultável. Lá trabalham e vivem 

32,5 mil pessoas (64% do total da mão de obra 

empregada na agricultura capixaba). 

Espírito 
Santo
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O leite é um dos produtos mais 

importantes do setor produti-

vo do estado. Dos cerca de 10 

bilhões de litros de leite produ-

zidos por ano em Minas Gerais, 

69% (7,1 bilhões de litros) saem 

de propriedades vinculadas à 

agricultura familiar. Esses nú-

meros expressivos fazem do 

estado o líder da produção na-

cional de leite, com quase 27% 

de participação entre todos os 

produtores do país. O café é ou-

tra produção típica de Minas e 

da agricultura famíliar.

Minas
Gerais
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O estado de Goiás tem uma produção familiar 

diversificada, com destaques para a produção do 

leite e do cultivo do arroz e da mandioca. Diante 

dessa variedade, o setor tem presença forte na 

composição dos itens da cesta básica. Um terço 

do PIB goiano, devido a esses e outros dados, é de 

responsabilidade da agricultura familiar, que 

constitui 65% do total de produtores rurais do 

estado. 

Goiás
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O Piauí se destaca na agricultura familiar pela 

ovinocapricultura, voltada para a produção da 

carne. Pouco mais de 10% do rebanho nacional 

de caprinos concentra-se no estado, que tam-

bém tem pequenas propriedades voltadas à pro-

dução do mel, milho, do feijão e da mandioca.  Em 

crescimento, aparecem os produtos de quintais 

produtivos como hortaliças, frutas, como o caju, 

peixes e aves caipiras. A maior parte das proprie-

dades da agricultura familiar no Estado está em 

uma região semiárida, com uma extensão territo-

rial de quase 160 quilômetros quadrados com 151 

municípios.

Piauí
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O estado é o maior produtor de mandioca do país, 

com cerca de 21% da área nacional. Devido ao 

tamanho do território, o Pará também é conheci-

do na agricultura familiar pela diversificação com 

produção expressiva de dendê, fruto que nasce 

da palmeira conhecida como dendezeiro, de onde 

se extrai a matéria-prima para a produção de 

azeite. E pela extração de borracha a partir do 

cultivo de seringueiras. O estado abriga cerca de 

196 mil estabelecimentos de agricultura familiar, 

onde trabalham mais de 665 mil pessoas. 

Pará
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A agricultura familiar no Rio Grande do Norte tem 

um protagonismo diversificado. O setor é respon-

sável por 90% da produção do arroz em casca, 

86% do feijão e 83% do milho em grão. Mas nes-

se perfil, destacam-se também o cultivo do ca-

marão, em que é líder na região Nordeste. De um 

total de aproximadamente 83 mil estabeleci-

mentos rurais presentes no estado, 71,2 mil são 

caracterizados como ligados à agricultura fami-

liar (85% do total). Trabalham nesses locais 191,5 

mil pessoas de um total de 247,5 mil ocupadas 

em estabelecimentos agrícolas. 

Rio Grande
do Norte
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O estado tem historicamente sua atividade econômica influencia-

da pela agricultura familiar desde os tempos coloniais. O Sergipe 

possui mais de 90 mil estabelecimentos com mão de obra familiar, 

que representa 80% dos empregos agrícolas do estado. Além da 

mandioca, o Sergipe concentra na agricultura familiar mais de 70% 

da produção de milho. Só este setor garante o sustento de mais de 

225 mil pessoas. O grão é usado na alimentação do gado leiteiro e 

de corte, e na sustentação da indústria alimentícia e de transfor-

mação. 

Sergipe

Alagoas
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A agricultura familiar do estado concentra 72% da mão de obra do 

meio rural. Dos mais de 123 mil estabelecimentos agropecuários 

existentes no estado, cerca de 110 mil são ligados à agricultura fa-

miliar. O principal produto da agricultura familiar é a cana de açú-

car, o que torna Alagoas o principal estado do Nordeste no plantio 

desta cultura. Mas Alagoas também se destaca pelo cultivo do 

feijão de cor e o côco da baía.

Cerca de 90% dos estabelecimentos rurais em 

Pernambuco estão ligados à agricultura familiar, 

sendo que esta representa 82% da mão de obra 

rural. O estado possuiu um leque variado de pro-

dutos oriundos de produtores familiares, com a 

liderança na região Nordeste na produção de fru-

tas como banana, uva, mamão e manga, além da 

produção de ovos de galinha.

Pernambuco
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Setor tem apenas 20%
de assistência técnica

Extensão rural

Novo desafio

Dados do IBGE revelam que além de desuniforme, nas regiões 
com maior cobertura a orientação técnica não atende nem 
metade dos agricultores familiares
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Números oficiais apontam que 

a assistência técnica é um dos 

grandes desafios para a conso-

lidação da agricultura familiar 

como agente de desenvolvi-

mento agrícola do país. Se ela é 

expressiva em números de tra-

balhadores, financeiros e de 

receita, o mesmo não se pode 

verificar quando o assunto é o 

atendimento especializado nas 

propriedades. Em média, ape-

nas 20% das propriedades 

contam com esse serviço no 

país. É justamente a assistên-

cia técnica que faz a diferença 

no sucesso do agronegócio bra-

sileiro nos mercados externos. 

É com uma orientação es-

pecializada que o produtor po-

de incrementar sua atividade 

rural, racionalizar processos de 

produção, proteger recursos 

naturais e obter novas receitas. 

“O grande desafio, com a ques-

tão do crédito resolvida, é a as-

sistência técnica. Apenas 20% 

dos agricultores são assistidos. 

A gente vai precisar levar para 

as pequenas e médias proprie-

dades esse trabalho. Não é só 

uma responsabilidade do go-

verno federal. Todas as cadeias 

terão de se organizar melhor, 

como os governos estaduais, os 

municípios e as empresas”, afir-

mou o secretário Nacional da 

Agricultura Familiar e Coopera-

tivismo, Fernando Schwanke. 

De acordo com dados do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística), a região 

Sul tem a melhor cobertura de 

assistência, mas não chega à 

metade das propriedades, com 

48,6% de atendimento. O Nor-

deste tem apenas 7,4% de es-

tabelecimentos rurais atendi-

dos pelo serviço. 

 “Mais importante do que 

ter crédito, é ter uma assistên-

cia técnica qualificada, com 

politica de acesso a mercado e 

canais de comercialização que 

gerem renda e rentabilidade”, 

afirma Kleber Santos, coorde-

nador nacional das 27 Câmaras 

de agronomia (CCEAGRO) do 

Sistema Confea/Crea, além de 

presidente da Confederação 

dos Engenheiros Agrônomos 

do Brasil. 

”É preciso ter uma 
assistência técnica 
qualificada, com 
política de acesso a 
mercado e canais 
de comercialização 
que gerem renda e 
rentabilidade”.

Kleber Santos, coordenador nacional das 27 

Câmaras de agronomia (CCEAGRO) do Sistema 

Confea/Crea

43%
dos produtores 
têm assistência 
técnica no Sul.

7,4%
no Nordeste.

é a média nacional 
de agricultura com 
assistência técnica.  

20%
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Empreendedorismo
e novas tecnologias
A agricultura familiar, aponta 

Kleber, é uma característica 

que marca a atividade do pe-

queno agricultor. Por ter menor 

capital para manter sua ativi-

dade, o setor necessita de uma 

ação diferenciada para atacar 

suas carências. “O agricultor 

familiar precisa receber um 

olhar diferenciado nas políticas 

públicas, pois o setor tem suas 

vulnerabilidades também.”

 Rafael Zavala, represen-

tante da FAO no Brasil, a Orga-

nização das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimenta-

ção, afirma que o grande desa-

fio da agricultura familiar é ser 

um setor que possa desenvol-

ver seu potencial empreende-

dor. “Aquela agricultura fami-

liar voltada para o autoconsu-

mo vai estar cada vez mais na 

imaginação dos acadêmicos. 

Há muitos que creem nisso ain-

da. Hoje ela é muito mais dinâ-

mica e na maior parte dos ca-

sos está vinculada ao merca-

do”, afirma Zavala. 

A adoção de tecnologias 

adequadas ao ambiente onde a 

agricultura familiar está inseri-

da é outro ponto de virada, na 

opinião do representante da 

ONU. Um dos desafios é ter a 

tecnologia adequada. É uma 

prioridade de nosso diretor ge-

ral”, diz Zavala. O dirigente da 

FAO cita como exemplo a ado-

ção de ferramentas digitais que 

tratem do manejo e do cultivo. 

“Poderá se saber de onde veio 

esse produto que está comen-

do e com qual família está se 

colaborando.”

De acordo com dados da 

FAO, cerca de 9% da popula-

ção mundial é afetada pela 

falta de comida. A luta contra 

a fome atinge 821 milhões de 

pessoas em situação de inse-

gurança alimentar, das quais 

600 milhões tem insegurança 

moderada. “São pessoas que 

em algum momento tem fo-

me”, diz Zavala. O dirigente 

diz que a agricultura familiar, 

por suas características natu-

rais, tem condições de entrar 

nesta luta, desde que suas 

carências, como de uma as-

sistência mais presente, se-

jam supridas.  

”A agricultura 
familiar de hoje
é muito mais 
dinâmica e
ligada aos 
mercados”.

Rafael Zavala, representante da FAO no Brasil
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A polarização do discurso en-

tre produzir ou preservar, ur-

bano ou rural, impõe uma res-

ponsabilidade adicional aos 

profissionais do campo. Tecni-

camente, não há produção 

sem preservação de solo e 

água. O desafio, explica Giova-

ni Ferreira, do Núcleo de Agro-

negócio da Universidade Posi-

tivo e consultor técnico da Ex-

pedição, é por fim ao dilema 

que opõe campo e cidade. 

“Não podemos mais admitir 

produzir ou presevar. É produ-

zir e preser var”. São ações 

complementares, condição ao 

abastecimento e segurança 

alimentar, ao desenvolvimen-

to econômico e social de um 

país com vocação natural à 

agricultura e pecuária. 

O presidente do Conselho Fe-

deral de Engenharia e Agrono-

mia (Confea), Joel Krüger, afir-

ma que um sistema de regula-

mentação profissional ativo 

tem condições de influenciar 

na proteção e no uso sustentá-

vel dos recursos encontrados 

no meio ambiente. E quem ga-

nha com tudo isso, aponta o 

dirigente, é o setor rural, que 

pode colher os resultados de 

expansão verificados a cada 

ano no agronegócio brasileiro.

A fiscalização, diz Krüger, é 

uma das ferramentas estraté-

gicas para ter um retorno de 

qualidade no trabalho desem-

penhado pelos profissionais 

da agronomia, que são cerca 

de 120 mil no Brasil.  

“Nós precisamos, na reali-

dade, equilibrar a agronomia 

com o meio ambiente. O enge-

nheiro agrônomo trabalha 

fortemente nessa questão. 

Precisamos superar alguns de-

bates que não levam a lugar 

algum sobre esse tema. Preci-

samos da agronomia bem re-

gulada. Defendemos o nosso 

sistema de regulamentação 

profissional”, afirma o presi-

dente.

Krüger diz que a defesa se 

faz necessária, pois existem 

atualmente alguns movimen-

tos pela desregulamentação 

120 mil
engenheiros 
agrônomos 
desempenham suas 
atividades no Brasil.

 

27 câmaras
de agronomia do 
sistema Confea/
Crea cobrem todo o 
território nacional.

Produzir e
preservar

Exercício profissional

Engenheiro Agrônomo Norberto Frutuoso com 
a Expedição no Espírito Santo.
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das profissões. Com o atual 

sistema de regulamentação, 

ele destaca, vem sendo possí-

vel contribuir com o crescimen-

to da atividade agrícola. 

“Nós entendemos que nas 

áreas da engenharia, da agro-

nomia e das geociências essa 

regulamentação é fundamen-

tal. Graças a esses engenheiros 

agrônomos, nós temos o meio 

ambiente protegido, nós te-

mos uma produção fantástica 

no Brasil com altos índices de 

produtividade, não só pelo sol, 

não só pela água e pela terra 

existentes, mas principalmen-

te pelo conhecimento do enge-

nheiro agrônomo, já que é a sua 

responsabilidade técnica no 

dia a dia no campo que leva a 

esses resultados fascinantes 

que nó s tem o s”,  de s taca 

 Krüger.

A atividade profissional 

tem importante impacto no 

direcionamento de ações e po-

líticas que podem fomentar a 

agricultura familiar. Um exem-

plo é a organização do agricul-

tor em cooperativas. “A agri-

cultura familiar tem condições 

de se adaptar cada vez mais 

ao associativismo e o coopera-

tivismo. São iniciativas ade-

quadas para sua manutenção 

e sobrevivência, apoiadas por 

tecnologias adaptadas e que 

sejam estudadas e aplicadas 

pela assistência técnica”, afir-

ma Kleber Santos, coordena-

dor nacional das 27 câmaras 

de agronomia do Sistema 

Confea/Crea, e presidente da 

Confederação dos Engenhei-

ros Agrônomos do Brasil.

Santos ressalta: o papel 

dos profissionais na condução 

da assistência técnica aos 

agricultores deve reconhecer 

as diferentes realidades nas 

propriedades familiares. “A 

questão tecnológica tem que 

ser adaptada, gerada inclusive 

pelos próprios agricultores, 

junto com o olhar da assistên-

cia técnica”, diz Santos.

”O engenheiro 
agrônomo trabalha 
fortemente no 
equilíbrio da atuação 
profissional com o 
meio ambiente”.

Presidente do Conselho Federal de Engenharia  

e Agronomia (Confea), Joel Krüger
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Recurso para 
custeio segue 
em expansão

Crédito

A limitação está no crédito para novos 
investimentos, que depende da 
recuperação da economia brasileira
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O agricultor familiar tem man-

tido um ritmo constante de 

trabalho nas propriedades ru-

rais. O crédito para custeio se-

gue em expansão, um sinal de 

que o produtor está com a ma-

nutenção de sua estrutura em 

dia, mas pronto para expandir 

atividades quando o cresci-

mento geral da economia vier 

com força.

“O crédito para o agricultor 

familiar vive duas fases distin-

tas. No custeio, continua em 

expansão. Já no investimento, 

um crescimento consolidado 

ainda depende da recuperação 

geral da economia”, afirma Gil-

son Nogueira Farias, gerente de 

Desenvolvimento de Negócios 

da Central Sicredi PR/SP/RJ.

Em 2018, a cooperativa de 

crédito liberou R$ 4,1 bilhão pa-

ra o agricultor familiar, um cres-

cimento 18% acima do que foi 

financiado em 2017. O custeio 

representa ainda a maior fatia: 

70% contra 30% de investi-

mento. Para 2019, a estimativa 

é de que o crédito tenha expan-

são de 20%.  

Embora no aguardo de si-

nais mais consolidados de cres-

cimento da economia, Farias 

afirma que o momento pode 

representar uma fase para pla-

nejar investimentos futuros. 

Quem fizer agora a tarefa de 

casa, pode colher frutos logo 

adiante, quando a produção 

estiver aquecida.

Nessa fase, a assistência 

técnica é um instrumento de 

apoio importante para evitar 

investimentos equivocados. “O 

ideal é procurar assistência téc-

nica e fazer orçamento para 

identificar o que vai precisar. 

Por exemplo: criar tecnologia 

para produzir algo de valor, 

com qualidade para ter preço 

compatível no mercado. Só de-

pois, o produtor deve procurar a 

cooperativa de crédito”, aponta 

Farias.

A melhor tecnologia é um 

dos caminhos. “O produtor de-

ve verificar o que precisa para 

melhorar o investimento, como 

incrementar tecnologia no seu 

empreendimento. É estratégi-

co identificar o que terá de ren-

da e receita e cuidar para que o 

crédito seja um fator de suces 

so para ele”,  diz Far ia s .  

”Em junho o
governo federal 
anunciou a 
disponibilidade
de R$ 31,2 bilhões 
para  o Pronaf.
É o maior valor
da história”.

Fernando Schwanke, Secretário Nacional  

de Agricultura Familiar e Cooperativismo
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Pronaf
Em junho o governo federal 

anunciou a disponibilidade de 

R$ 31,2 bilhões para o Pronaf 

(Programa Nacional de Forta-

lecimento da Agricultura Fami-

liar), a principal iniciativa de 

fomento de crédito para o setor 

no país. “É o maior valor da his-

tória”, disse à Gazeta do Povo 

Fernando Schwanke, secretá-

rio Nacional da Agricultura Fa-

miliar e Cooperativismo, ligado 

ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

(Mapa). 

A partir deste ano, aten-

dendo a antiga reivindicação 

de agricultores familiares, o 

programa também irá atender 

20%
é a estimativa do Sicredi 
para a expansão do 
crédito em 2019. 

 
10 mil
moradias serão 
financiadas pelo Pronaf 
pela primeira vez.

produtores que queiram finan-

ciar casa própria ou reformar 

imóveis. A estimativa é finan-

ciar a construção de até 10 mil 

moradias. 

Os juros serão de 4,6% ao 

ano, com carência de três anos 

e prazo máximo de 10 anos pa-

ra quitar o financiamento, que 

terá linha de R$ 500 milhões 

através da linha “Pronaf Inves-

timento”. 

Para Manfred Dasenbrock 

presidente nacional do Sicre-

di e da Central Sicredi PR/SP/

RJ, os Pronafs, ao longo de 

suas edições, foram estraté-

gicos para fixar o produtor 

rural no campo, principal-

mente o pequeno e médio 

agricultor.

“Temos a percepção ao 

longo do tempo de que o pro-

grama teve papel relevante 

para essa categoria de agri-

cultores, com custeio ao am-

paro de curto prazo e a inclu-

são do seguro, o que repre-

sentou também um avanço e 

uma segurança para quem 

financia e quem produz”, ob-

serva o executivo.

Em comparação a ou-

tros países com sistema 

agrícola que incluiu peque-

nos produtores, Dasenbrock 

afirma que o programa con-

tinua sendo pioneiro por 

manter uma cadeia econô-

mica em constante ativida-

de, mesmo em períodos de 

maior ou menor ritmo.

 “Eu vejo ao longo dos 

últimos 30 anos, que você 

não encontra programa si-

milar como o Pronaf em ne-

nhum país do mundo. É um 

programa virtuoso”, afirma 

o presidente da Central 

 Sicredi.
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Agricultura familiar tem características que 

ajudam a tornar a produção agrícola viável 

do ponto de vista econômico e ambiental 

ODS/FAO

O campo mais
sustentável
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Produtores de café em Dores do Rio Preto (ES), 
Afonso Abreu de Lacerda, a esposa Altilina 
Lacerda e o filho Augusto.
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Se por muitas décadas a Agri-

cultura Familiar era vista como 

uma prática de subsistência 

pouco conectada com a vida 

urbana, hoje ela é protagonista 

na construção de um mundo 

em que a sustentabilidade é o 

único caminho possível para o 

futuro da humanidade. 

Para se ter uma ideia, 79% 

das 169 metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) dependem principal-

mente de ações realizadas em 

áreas rurais do mundo. Quem 

sustenta essa informação é a 

FAO, a Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Ali-

mentação no mundo.

Estudos como a Série 2030, 

recém-publicada pela própria 

FAO, apontam que sem o tra-

balho e a dedicação dos 500 

milhões de agricultores fami-

liares espalhados pelo mundo, 

não será possível erradicar a 

fome e a desnutrição, tampou-

co a pobreza extrema. Esses 

dois ODSs são engrenagens 

essenciais para avançar os de-

mais objetivos que abordam 

temas como a saúde e o bem-

-estar, o crescimento econômi-

co, a redução das desigualda-

des, a produção e o consumo 

r e s p o n s áv e i s ,  e  o  m e i o 

 ambiente. 

É por meio do incentivo à 

produção diversificada e ao 

consumo de alimentos locais 

que será possível criar novos 

hábitos alimentares que garan-

tam uma alimentação mais 

saudável e nutritiva para as 

novas gerações, combatendo a 

má nutrição e a epidemia da 

obesidade. É o que pensa o me-

xicano Rafael Zavala, repre-

sentante da FAO no Brasil.

 Ele ressalta que só o país 

terá de aumentar ao longo das 

próximas duas ou três décadas 

a produção de alimentos em 

cerca de 40% para atender de-

mandas não só internas, mas 

também externas. E dentro 

desse contexto, Zavala alerta 

que a agricultura familiar no 

Brasil deve se voltar cada vez 

mais para o empreendedoris-

mo e a profissionalização. “O 

desafio no Brasil da agricultura 

familiar é ser uma agricultura 

mais empreendedora e vincu-

lada aos mercados”, destaca o 

dirigente. Essa nova dinâmica, 

acrescente Zavala, ajudará a 

dar longa sustentabilidade ao 

setor. 

No entanto, essa nova rea-

lidade, que inclui uma maior 

produção e também diversifi-

cação de cultivos pelas mãos 

da agricultura familiar, poderá 

causar reflexos à saúde do pla-

neta, melhorando a qualidade 

dos solos e estimulando a bio-

diversidade. Um detalhe im-

portante: das 6 mil espécies de 

plantas cultivadas para ali-

mentação na atualidade, so-

mente 8 proporcionam mais de 

50% de nossas calorias diárias, 

de acordo com a FAO. 

Além desses impactos po-

sitivos, ao incentivar o consu-

mo de alimentos mais saudá-

veis, será possível movimentar 

os circuitos curtos de consumo 

e produção, gerando mais tra-

balho para as comunidades 

rurais que, hoje, ainda são a fa-

ce mais vulnerável da fome e da 

pobreza extrema na região. 

Como consequência, haverá 

melhoria nas condições de vida 

das mulheres rurais, aumento 

”Sem o trabalho 
 dos 500 milhões  
de agricultores 
familiares 
espalhados pelo 
mundo, não será 
possível erradicar  
a fome e a pobreza 
extrema ”.

Estudo da FAO, a Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e Agricultura.
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do acesso de crianças à escola 

(com incremento da renda fa-

miliar, menos crianças precisa-

rão trabalhar nos campos), re-

duzindo as desigualdades eco-

nômicas entre campo e cidade.

Para o representante regio-

nal da FAO para a América Lati-

na e o Caribe, Júlio Berdegué, o 

fato de a agricultura familiar 

ser encarada como peça chave 

do desenvolvimento sustentá-

vel mundial não significa que 

ela está apta a suportar tama-

nha demanda. “Tudo depende 

dos marcos políticos, normati-

vos e institucionais que vamos 

construir ou fortalecer. O que a 

agricultura pode fazer, depen-

de, em parte, do que fazemos 

com outros atores que intera-

gem com ela, como os governos 

e a própria FAO”, analisou.

”O que a agricultura 
pode fazer, depende, 
em parte, do que 
fazemos com outros 
atores que interagem 
com ela, como os 
governos e a própria 
FAO”.

Júlio Berdegué, representante regional da FAO para 

a América Latina e o Caribe.

79% 
das 169 metas 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável 
dependem de áreas 
rurais do mundo.
 

6 mil  
é o total de espécies 
de plantas cultivadas 
para alimentação. 
Destas somente 8 
fornecem mais de 50% 
das calorias diárias 
necessárias para 
alimentação humana.

Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável passam pela diversificação na produção de alimentos.

47



W W W . C O N F E A . O R G . B R

O engenheiro agrônomo atua no preparo da terra ,  na lavoura, na produção 

animal ,  na agroindustrialização, na correta estocagem e transpor te de 

alimentos até o produto f inal que chega à sua mesa. Tudo isso para 

produzir alimento de qualidade e seguro para sua famí lia.
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