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Apresentação

Prezado leitor, é uma honra apresentar a você uma abor-

dagem técnica, com relação à agricultura familiar, diferencia-

da dos moldes costumeiros. O objetivo principal deste livro é 

contribuir para o desenvolvimento da agricultura familiar no 

estado de Goiás, quiçá no Brasil. Essa nova abordagem priori-

za as experiências práticas produzidas com pessoas (homens 

e mulheres), enquanto o modelo tradicional ainda privilegia 

as coisas (pacotes tecnológicos, genéticos e produtivos; ani-

mais, plantas e implementos).

Gostaríamos de inverter tal discussão, pois acreditamos 

que o modelo de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), 

apresentado desde meados do século XIX, não consegue su-

prir as necessidades desse peculiar modelo de produção: a 

agricultura familiar.

Ao discutirmos a agricultura familiar, é importante assina-

lar que seus integrantes nunca foram apoiados por políticas 

públicas que pudessem auxiliá-los a ser cidadãos no cam-
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po. Constatamos que o conhecimento produzido pelo paco-

te tecnológico, do qual fazem parte empresas de tecnologias, 

universidades e empresas de Ater, não conseguiu abarcar os 

agricultores de pequeno porte. Desse modo, estes ficam como 

meros espectadores da “revolução verde”.

No entanto, percebemos que as mudanças políticas que 

ocorreram na última década trouxeram, ainda que de forma 

lenta, possibilidades de avanços no meio rural, especifica-

mente para o público em questão. Prova disso é a própria par-

ticipação de famílias de agricultores na elaboração deste livro, 

pois elas sempre foram estereotipadas como atrasadas e in-

capazes de produzir algum tipo de conhecimento útil. E agora 

temos a oportunidade de apresentar um conjunto de informa-

ções, não somente teorias, mas experiências práticas, que se 

fundamentam na vivência rural de profissionais das ciências 

agrárias, alunos e agricultores.

Essa publicação funciona como uma cartilha técnica para 

auxiliar produtores, professores, técnicos, estudantes, enfim, 

qualquer pessoa e/ou segmento que tenha interesse em dis-

cutir o desenvolvimento rural a partir da agricultura familiar. 

Isso porque, ao citarmos a inversão de valores que priorizam as 

pessoas em vez das coisas, focamos nossa abordagem em ou-

tro modelo de aprendizagem, o qual não se baseia na simples 

pedagogia de ensinar. Buscamos a aproximação das pessoas 

(técnico-produtor), bem como a valorização dos saberes e das 

questões relativas ao gênero e à geração. Essas discussões, refe-

rentes às relações humanas e à construção de conhecimentos, 

são objeto de estudo da andragogia. Que tal uma pesquisa refe-
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rente ao tema após a leitura e compreensão deste livro?

Nas páginas seguintes, o leitor irá encontrar uma coletânea 

de experiências que foram relatadas por agricultores, profis-

sionais e alunos, através de projetos de extensão da Universi-

dade Federal de Goiás, realizados em parceira com a Coopera-

tiva de Agricultura Familiar de Itapuranga (Cooperafi). Dentre 

os temas, podemos encontrar informações e propostas alter-

nativas de assessoramento técnico para o segmento.

Este livro é composto por doze textos e se inicia com uma 

abordagem sobre a agricultura familiar em Goiás, destacando 

a relevância, as condições de produção, a adoção de tecnolo-

gias e o enfoque das políticas públicas que deveriam atender 

aos agricultores. Nos textos seguintes, são apresentadas pro-

postas alternativas de manejo para o gado leiteiro e a comer-

cialização de leite, a horticultura, a fruticultura, a irrigação e a 

recuperação de matas ciliares. Discute-se, ainda, a política de 

assistência técnica e o potencial de adoção das novas práticas 

pelos agricultores familiares. Por fim, trata-se das políticas de 

reforma agrária, de crédito rural e de comercialização para os 

mercados institucionais.

Apresentamos nossos agradecimentos aos agricultores, 

protagonistas deste estudo, e aos técnicos que começaram a 

compreender a complexidade da assistência técnica. Estes 

descobriram que um simples “bom dia!”, um aperto de mão, 

um olhar direcionado, um cafezinho com prosa e, ainda, o en-

volvimento de toda a família nas discussões são essenciais 

para a construção de qualquer metodologia de trabalho. A 

partir disso, é possível a apropriação de conhecimento pelo 
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agricultor e pelo técnico que, de acordo com suas possibilida-

des, poderão desenvolver as tecnologias necessárias.

Portanto, não existe um modelo pronto. A construção de 

uma Ater eficiente dependerá da capacidade dos profissio-

nais em lidar com a multidisciplinaridade e em desconstruir 

o modelo que, até então, não atendeu às especificidades da 

agricultura familiar.

Mauro Pereira dos Santos

Diretor-Presidente da Cooperafi



Introdução

A abordagem tradicional de assessoramento técnico para 

os agricultores familiares, no Brasil, sempre foi a de transfe-

rência de tecnologias. Esse modelo ficou conhecido como difu-

sionista porque apenas transmite as informações que devem 

ser adotadas pelos agricultores. A empresa de pesquisa gera 

a informação, que é repassada para a empresa de assistência 

técnica encarregada de mostrá-la ao produtor. Assim, pacotes 

tecnológicos chegam aos agricultores por meio de capacita-

ções feitas em dias de campo, em fazendas-modelo e em cur-

sos. Essa abordagem tradicional ainda é usada por governos 

que querem divulgar políticas públicas e por empresas que 

querem promover seus insumos, bem como agenciar propos-

tas técnicas preestabelecidas.

A abordagem difusionista, no entanto, apresenta algumas 

dificuldades para o agricultor. A primeira é que este apenas 

recebe a informação e não consegue estabelecer um canal de 

comunicação com quem está gerando a tecnologia. Como re-



  13   

sultado, a maior parte das tecnologias que chegam a ele não 

é adaptada à sua realidade. Logo, a tendência é não adotar as 

orientações técnicas. A segunda dificuldade ocorre quando 

um agricultor adota uma tecnologia que não domina com-

pletamente, ficando dependente do assessor técnico e dos 

insumos externos.

O baixo índice de adoção das orientações, a dependência 

dos agricultores e a falta de recursos levaram o governo bra-

sileiro a reduzir a atuação da assistência técnica pública na 

década de 1990. A partir de 2003, o governo federal retomou 

os investimentos em assessoramento técnico público volta-

do para a agricultura familiar, com abordagem participativa. 

Essa tendência foi consolidada com o lançamento da Política 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater) em 

2010 e da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (Anater) em 2013.

Na abordagem participativa, o foco da atuação é o agricul-

tor familiar e não mais a tecnologia, a especialidade do téc-

nico ou alguma atividade específica. Toda proposta de asses-

soramento é construída a partir da família dos agricultores e 

de suas propriedades, sempre considerando seus interesses 

e suas capacidades. O planejamento do trabalho é concebido 

nas primeiras visitas, em conjunto com o agricultor, e deve 

ser abrangente para tratar do conjunto de atividades prioriza-

das pela família. Nessas propriedades, o assessoramento deve 

considerar o todo: a parte técnica agropecuária, os aspectos de 

comercialização e de acesso às políticas públicas, bem como 

o desenvolvimento da família. Afora a propriedade, é neces-
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sário analisar o envolvimento da família na região, a parceria 

com vizinhos da comunidade, a inserção em grupos organiza-

dos e a atuação política.

No processo atual, o técnico assume, de fato, o papel de as-

sessor dos agricultores. Para isso, ele precisa entender que a 

família de agricultores deve ser o centro da ação. Caberá ao 

técnico assessorar os agricultores no que foi estabelecido 

como prioridade no planejamento. Esse segmento apresenta 

aos técnicos um novo desafio, o de atuar em diferentes ativi-

dades produtivas e nas escalas local e regional. Assim, o espe-

cialista precisa desenvolver novas modalidades de assessora-

mento para substituir os tradicionais dias de campo e cursos, 

haja vista que não existe mais receita. Agora, a prioridade é 

ir a campo e, a partir do diálogo com o agricultor, pensar as 

possíveis soluções. É necessário que ele aprenda a raciocinar 

sobre a realidade existente para que os objetivos sejam alcan-

çados. Para isso, três passos são importantes.

O primeiro é conhecer as características dos agricultores 

familiares que têm por especificidade usar a mão de obra da 

família para produzir e manter estreitas relações sociais com 

vizinhos e mercados locais. Como as atividades na lavoura são 

de responsabilidade familiar, o agricultor tende a equilibrar o 

desgaste do trabalho dos membros da família e sua necessi-

dade de consumo. A economia familiar tende a perseguir um 

ponto de acomodação que satisfaça as demandas de consumo, 

sem explorar demais a força de trabalho. O agricultor gerencia 

suas ocupações priorizando o bem-estar de seus membros. 

Dessa forma, o assessor técnico deve entender essa lógica e 
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evitar o tratamento da propriedade familiar como uma em-

presa rural. O enfoque do trabalho deve ser o agricultor, a sua 

família e a sua comunidade e não a gestão financeira rigorosa 

ou a tecnologia. Além do mais, deve-se considerar que, além 

da mão de obra familiar, os agricultores, em geral, têm pouco 

capital para investimentos, áreas relativamente pequenas e 

acesso limitado aos mercados externos. Essas questões pre-

cisam ser consideradas para garantir que as propostas sejam 

ajustadas à realidade dos agricultores.

O segundo passo é conhecer o sistema produtivo, o qual 

é composto por atividades diferentes, que possuem distin-

tos fins, mas que são desenvolvidas concomitantemente. O 

agricultor familiar produz para o consumo da família e para o 

mercado. Assim, o assessor deve estabelecer um plano de tra-

balho com o agricultor, baseando-se no diagnóstico de todo o 

sistema de produção e discutindo as melhorias gradativas por 

meio de um diálogo com a família. É possível dar enfoque em 

algumas atividades, mas é necessário reconhecer a importân-

cia das demais. O foco do trabalho deve ser o desenvolvimen-

to da propriedade como um todo e não somente sua atividade 

principal ou a que o assessor domina. Nesse caso, é funda-

mental o conhecimento técnico da atividade assessorada e a 

construção de propostas dentro da realidade dos agricultores.

O terceiro passo é compreender que o agricultor está inse-

rido em um contexto mais amplo que inclui a sua comunida-

de, o mercado e as políticas locais. Existem políticas de apoio 

à agricultura familiar nas esferas municipal, estadual e fede-

ral. Essa conjuntura oferece oportunidades e traz desafios que 
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devem ser considerados durante o assessoramento técnico. 

Uma das principais demandas dos agricultores aos técnicos é 

apoio para acesso a mercados e políticas agrícolas.

Diante das perspectivas apresentadas, fica a dúvida: como 

o assessor pode se preparar para essa nova abordagem? Os 

sistemas de formação técnica e universitária no Brasil ainda 

estão bastante defasados com relação a essa nova abordagem. 

A própria formação dos técnicos é difusionista, com professo-

res repassando conteúdos que, em grande parte, nunca serão 

aproveitados pelos alunos. O ideal seria ter, nos cursos técni-

cos e universitários, uma formação baseada na atuação prá-

tica, em que os conteúdos fossem ministrados com base em 

problemáticas concretas. Enquanto não se alcança esse mode-

lo, a melhor alternativa é ir a campo e aprender fazendo. Pode 

ser adotado como ponto de partida fazer um bom diagnóstico 

da realidade e pensar logicamente a partir dele.

Assim, o assessor técnico, que antes pensava em linha reta, 

deve começar a pensar como uma espécie de radar. Na linha 

reta, o profissional ia a campo com um planejamento pronto 

para ser implementado. No radar, ele precisa fazer o mapea-

mento de tudo o que está a sua volta e ficar atento às oportu-

nidades que aparecem. Estando aberto, ele poderá progredir 

e, juntamente com o agricultor, testar e descobrir novas pos-

sibilidades. Por isso, instaurar um plano de trabalho a longo 

prazo com cada família; estabelecer uma relação de confiança 

e promover visitas frequentes são passos fundamentais para 

o êxito desse tipo de trabalho.



1

Retrato da agricultura familiar em Goiás: 
relevância, sistemas de produção e 
alternativas para sua consolidação

Gabriel Medina, Ricardo Camargo, Wender Silvestre

O estado de Goiás é bastante conhecido pela força econô-

mica e política do agronegócio. No entanto, o enfoque na agri-

cultura empresarial tem deixado em segundo plano o setor 

da agricultura familiar e sua possibilidade de contribuir para 

o desenvolvimento regional. Em Goiás, particularmente, sa-

be-se pouco sobre a relevância numérica, a importância eco-

nômica, as particularidades dos sistemas de produção e das 

atividades desenvolvidas, bem como sobre as alternativas de 

desenvolvimento da agricultura familiar.

Este texto apresenta um retrato da agricultura familiar em 

Goiás para que haja uma reflexão sobre sua contribuição ao 

desenvolvimento regional. De modo específico, traz informa-

ções sobre a relevância numérica e econômica da agricultura 
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familiar; as principais atividades dos sistemas de produção 

existentes nas propriedades familiares; o grau de adoção de tec-

nologias de produção agropecuária pelos agricultores; as alter-

nativas para a consolidação do setor com particular atenção à 

incidência e ao enfoque das políticas públicas que atendem aos 

agricultores; e o contraste da situação dos agricultores familia-

res assentados com a dos tradicionais (não assentados) e entre 

regiões específicas dentro do território (contextos). A análise foi 

realizada com base em dados secundários e em levantamento 

de campo feito com 144 agricultores familiares dos dezesseis 

municípios pertencentes ao Território Vale do Rio Vermelho.

Relevância e potencial da agricultura familiar em Goiás

A agricultura familiar em Goiás tem grande potencial para 

contribuir com o desenvolvimento regional. O setor é nume-

ricamente bastante significativo, contando tanto com agricul-

tores tradicionais quanto com assentados, o que favorece o 

desenvolvimento da produção de alimentos no estado. Além 

disso, esses agricultores contam com situação fundiária e con-

dições de trabalho consolidadas, que proporcionam seguran-

ça para investirem em suas propriedades.

Representatividade

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Goiás tem 88.436 estabelecimentos familiares ocu-

pando 3.329.630 hectares, com média de 37,6 hectares por 

estabelecimento (IBGE, 2009). Já o setor não familiar, pro-

priedades com mais de quatro módulos fiscais, engloba 
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47.247 estabelecimentos, os quais ocupam 22.353.918 hec-

tares. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Refor-

ma Agrária (Incra), do total de estabelecimentos familiares, 

22.229 estão localizados nos 421 assentamentos do estado, 

ocupando área total de 1.079.609 hectares. O Incra possui 

duas superintendências com atuação em Goiás: a SR 04, que 

criou 301 assentamentos, com área total de 707.529 hecta-

res, os quais abrigam 13.309 famílias; e a SR 28, que criou 

120 assentamentos, com área total de 372.080 hectares, os 

quais abrigam 8.990 famílias. Os demais 66.207 estabeleci-

mentos seriam de agricultores familiares tradicionais (não 

assentados), ocupando 2.250.021 hectares.

O Território Vale do Rio Vermelho possui 7.287 estabele-

cimentos familiares que ocupam uma área de 205.225 hecta-

res. No Território também é mais representativa a presença 

de agricultores tradicionais do que de assentados, embora no 

município de Goiás exista a maior concentração de assenta-

mentos do estado, totalizando 22 assentamentos (CPT, 2010).

Importância econômica

Em Goiás, a produção anual de alimentos pelos agriculto-

res familiares é significativa, com destaque para a mandio-

ca, 46 mil toneladas; para o arroz, 51 mil toneladas; e para 

o leite de vaca, 886 mil litros (IBGE, 2009). A produção de 

leite, em particular na agricultura familiar, chama a atenção 

porque está conectada a uma cadeia produtiva consolidada e 

tradicional no estado (Tabela 1).
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Tabela 1 - Contribuição da agricultura familiar para a produção 
de alimentos no Brasil e em Goiás (em porcentagem)

Atividade Brasil Goiás

Mandioca 87 66

Milho 46 9

Arroz 34 45

Suínos 59 34

Leite 55 42

Aves 48 21

Fonte: IBGE (2009).

Em área plantada, os agricultores familiares têm 59 mil 

hectares de lavoura permanente, 178 mil hectares de lavoura 

temporária e 1,5 milhões de hectares de pastagem em boas 

condições (IBGE, 2009). Com essa produção, a agricultura 

familiar gera trabalho e renda em Goiás. Segundo o IBGE (2009), 

há 213 mil pessoas exercendo atividades em estabelecimentos 

rurais familiares, 139 mil homens e 74 mil mulheres, enquanto 

nos estabelecimentos não familiares há 205 mil pessoas 

trabalhando. O setor da agricultura familiar gera, por ano, 1 

bilhão de reais, principalmente com as atividades de criação 

de animais de grande porte (461 milhões), lavoura temporária 

(269 milhões) e horticultura (102 milhões).

Para grande parte dos agricultores, a situação econômica 

melhorou nos últimos anos. No Território Vale do Rio Verme-

lho, dos agricultores familiares entrevistados, 51% afirmaram 

que sua situação econômica melhorou e 8% declararam que 

melhorou muito. Para 33% deles, a situação econômica não 

mudou e para 8% piorou ou se agravou.
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Situação fundiária

Os agricultores familiares com terra em Goiás têm segu-

rança fundiária para investir no desenvolvimento de suas 

propriedades, principalmente se comparados com os agricul-

tores da Região Norte, onde há mais insegurança fundiária. 

Os dados do IBGE mostram que, em 2006, os agricultores fa-

miliares de Goiás eram divididos da seguinte maneira: 74 mil 

proprietários; 6,5 mil assentados; 2,6 mil arrendatários; 2,9 

mil ocupantes e 1,9 mil produtores sem área (IBGE, 2009).

A maior parte dos agricultores entrevistados no Território 

Vale do Rio Vermelho é proprietária de sua terra (Figura 1). 

Desses, 62% compraram suas propriedades e 38% as herda-

ram da família pelo sistema tradicional de parcelamento en-

tre os filhos. Parte importante dos agricultores é assentada, o 

que significa que a terra pertence à União até a emancipação 

do assentamento. É relevante ainda o arrendamento de terras 

por agricultores familiares no Território, o que sugere a de-

manda por reforma agrária no estado.

Figura 1 - Situação da terra dos agricultores do Território Vale do 
Rio Vermelho (em porcentagem)

Fonte: Levantamento de campo.
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Condições de trabalho

Nas propriedades familiares do Território Vale do Rio Ver-

melho trabalham, em média, três pessoas, sendo, em geral, os 

pais e um dos filhos. Grande parte da força de trabalho está 

voltada para a propriedade e apenas uma pequena parcela 

dos estabelecimentos tem moradores que trabalham exclusi-

vamente fora dela (Figura 2). O trabalho dos moradores den-

tro e fora do estabelecimento tem muita relevância nos assen-

tamentos, sobretudo naqueles recém-criados, onde o trabalho 

fora da propriedade funciona como uma fonte inicial de recur-

sos financeiros para a família assentada. Entre os assentados, 

44% dos domicílios tinham na época membros trabalhando 

dentro e fora do estabelecimento, já entre os agricultores tra-

dicionais esse número ficou em 24%. Na maioria dos casos, os 

agricultores familiares mantêm o enfoque na atividade agro-

pecuária, embora algumas famílias também exerçam outros 

trabalhos para complementar a renda.

Figura 2 - Número médio de moradores do domicílio e local de 
trabalho

Fonte: Levantamento de campo.
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Com relação ao acesso dos agricultores à infraestrutura, 

as condições encontradas também indicam potencial para 

a produção. Dos agricultores entrevistados, 99% indicaram 

ter acesso à energia elétrica e à água dentro da residência ou 

próximo a ela e 72% afirmaram ter telefone fixo ou celular. O 

menor indicador foi de acesso a computadores, presente em 

apenas 5% dos domicílios.

Sistemas de produção e necessidade de apoio para sua 
diversificação

Apesar do grande potencial de desenvolvimento regional 

representado pela agricultura familiar, os agricultores en-

frentam limitações para sua consolidação. Os sistemas de 

produção são pouco diversificados, havendo concentração de 

atividades em torno da pecuária leiteira. A renda auferida de 

sistemas de produção pouco diversificados se mostrou menor 

do que a renda de sistemas mais diversificados. Por isso, o as-

sessor técnico precisa conhecer essa realidade para construir, 

com o agricultor, propostas que possam diversificar as ativi-

dades produtivas e as fontes de renda.

Atividades desenvolvidas e área ocupada

A agricultura anual ou perene é pouco representativa nos 

sistemas de produção familiar do Território. Da amostra de 

144 agricultores entrevistados, 140 possuem quintais, 139 

criam gado, 24 têm fruticultura e nove fazem horticultura. 

Esse resultado demonstra baixa diversificação dos sistemas 

de produção da maior parte dos agricultores e concentração 

na atividade de criação de gado de leite (Figura 3).
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Figura 3 - Área das propriedades e sua destinação para atividades 

agropecuárias (em hectares)

Fonte: Levantamento de campo.

Do total, 109 agricultores trabalham exclusivamente com a 

pecuária leiteira, 21 com o gado e a fruticultura e 6 com o gado 

e a horticultura. Apenas 3 agricultores têm sistemas de pro-

dução altamente diversificados, incluindo gado de leite, hor-

ticultura e fruticultura. Os demais, ou ainda não começaram 

a produzir, ou têm sistemas de produção muito específicos.

As propriedades familiares no Território têm, em média, 

25,8 hectares distribuídos da seguinte maneira: 0,1 para hor-

ticultura; 1,1 para fruticultura; 1,4 para quintais; 3,6 para ou-

tros usos e 19,5 para gado. Considerando apenas os agriculto-

res que desenvolvem as atividades em questão, as áreas mé-

dias destinadas são: 1,1 para horticultura; 1,5 para quintais; 

6,6 para fruticultura; 6,7 para outros usos e 20,9 para gado.

A concentração na atividade leiteira é maior entre os as-

sentados, pois 88% deles têm a propriedade destinada ape-

nas para o gado de leite, já entre os agricultores tradicionais 

esse índice é de 79%. A maior concentração nessa atividade 
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no assentamento pode ser explicada pelo fato de que o leite 

tem mercado consolidado. Ademais, há outros fatores que 

estimulam esse tipo de produção: a maior parte dos assenta-

mentos do estado foi criada em fazendas com capim formado; 

a criação extensiva de gado tem manejo mais simples e de-

manda menos mão de obra. Algumas exceções podem ser en-

contradas na Região do Entorno de Itaguaru, com o plantio de 

banana; em Itapuranga, com sistemas diversificados de fru-

ticultura, horticultura e gado de leite; em assentamentos no 

Sudoeste do estado, onde o Programa Nacional de Biodiesel 

(PNPB) promoveu o plantio de soja; e em áreas de agricultores 

tradicionais no Norte de Goiás, local em que o gado de corte e 

o extrativismo têm grande relevância.

Os assentados têm áreas médias maiores (34,1 hectares) 

que as dos agricultores tradicionais (27,9 hectares). Nos assen-

tamentos, a área destinada para o gado (26,7 hectares) é maior 

do que nas propriedades tradicionais (20,8 hectares). Ressal-

ta-se ainda, a ausência de atividades de horticultura e a baixa 

quantidade de áreas de fruticultura nos assentamentos (0,6 

hectare) em relação aos agricultores tradicionais (1,6 hectare).

O contraste entre os diferentes contextos encontrados no 

território revela a existência de diversidade de sistemas de 

produção (Figura 4). O território abriga desde sistemas mais 

focados na pecuária leiteira, como é o caso da região do Uvá, 

no município de Goiás, até sistemas mais diversificados, como 

ocorre em Cruzeiro e Lagoa, Brandão, Laranjal – municípios 

de Uruana, Taquaral e Itapuranga, respectivamente.
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Figura 4 - Tamanho e destino de áreas para diferentes atividades 
(em hectares)

Fonte: Levantamento de campo.

Renda

As propriedades do Território conseguem, em média, 

renda anual de R$28.322,00 com a seguinte composição: 

R$14.300,00 do gado; R$292,00 da horticultura; R$6.378,00 

da fruticultura; R$3.580,00 da aposentadoria e R$3.772,00 de 

outras fontes (Figura 5). Considerando apenas os agriculto-

res que desenvolvem a agricultura familiar, as rendas médias 

anuais são: R$15.367,00 do gado, R$6.003,00 da horticultura; 

R$43.736,00 da fruticultura, R$9.546,00 da aposentadoria e 

R$6.964,00 de outras fontes.

Agricultores que diversificam as atividades têm maiores 

possibilidades para compor a sua renda. O estudo identifi-

cou que a renda anual agropecuária dos agricultores que ti-

nham apenas gado (excluindo aposentadoria e outros) foi de 

R$15.903,00; dos que possuíam gado e horticultura foi de 
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R$24.974,00 e dos que trabalhavam com gado e fruticultura 

foi de R$66.507,00. Entre esses agricultores, apenas dois tive-

ram a renda média anual de R$42.105,00.

Figura 5 - Renda média anual obtida no domincílio e as diferentes 
fontes (em reais)

Fonte: Levantamento de campo.

Os assentados têm rendas médias anuais muito inferiores às 

dos agricultores tradicionais, respectivamente R$19.942,00 e 

R$36.887,00. A composição da renda dos assentados também é 

menos diversificada, concentrada na pecuária (R$11.967,00) 

e aposentadoria (R$3.055,00), sem participação relevante da 

fruticultura (R$336,00) e horticultura (nenhum valor). Esses da-

dos sugerem que a tendência de baixa diversificação do sistema 

de produção nos assentamentos tem implicação na renda dos 

assentados (Figura 6).
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Figura 6 - Fontes de renda (em reais)

Fonte: Levantamento de campo.

O contraste entre os diferentes contextos encontrados no 

Território também revela a diversidade na composição da 

renda, que está relacionada diretamente à diversificação dos 

sistemas de produção. A região de Uvá (Goiás), centrada na 

pecuária leiteira, apesar de apresentar a maior área, obteve 

uma das menores rendas do Território, situação contrária à 

das regiões com sistema de produção mais diversificado como 

são os casos de Cruzeiro e Lagoa (Uruana), Brandão (Taquaral) 

e Laranjal (Itapuranga). A diversidade do sistema de produ-

ção, além de estar vinculada à segurança do agricultor, que 

fica menos dependente de uma atividade, também tem impli-

cação na renda alcançada.

Grau de adoção e importância de tecnologias adequadas

O estudo revelou o uso escasso de tecnologias básicas de 

produção agropecuária pela maioria dos agricultores do Ter-

ritório Vale do Rio Vermelho. Eles adotam parcamente a irri-
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gação, as práticas de correção e adubação do solo, bem como 

o manejo de pastagem para a criação de gado. Nesse contexto, 

o assessoramento técnico tem o papel importante de planejar 

com o agricultor a adoção gradual de tecnologias compatíveis, 

disponíveis e que estejam dentro de suas condições.

Uso de irrigação, correção e adubação de solo

Grande parte dos agricultores encontra-se em uma situação 

ruim com relação ao uso de tecnologias de irrigação, correção 

e adubação do solo. A irrigação é particularmente relevante 

na região do Cerrado ao permitir a produção na época de seca, 

proporcionando a diversificação do sistema de produção com 

o cultivo de hortaliças e frutas. Para todas as culturas de inte-

resse, 85% dos agricultores informaram que não têm domínio 

sobre o processo de irrigação e apenas 13% afirmaram que 

conseguem fazê-lo de forma completa em suas propriedades. 

A correção e adubação permitem aumentar a produtividade 

do solo, particularmente no Cerrado, que tem os solos mais 

pobres do Brasil. Dos agricultores familiares, 72% não fazem 

a correção e a adubação do solo; 11% efetuam essas práticas, 

mas de acordo com sua intuição e tradição; e apenas 17% as 

executam seguindo a recomendação técnica (Figura 7).

Entre os assentados, a adoção de tecnologias como irrigação, 

correção e adubação do solo é ainda menor: 96% dos assentados 

não dominam os conhecimentos para fazer a irrigação e, con-

sequentemente, não a fazem em suas propriedades; 84% não 

fazem a correção e a adubação do solo, nem de forma intuitiva 

nem com a recomendação técnica baseada na análise do solo.
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O menor conhecimento e o uso diminuído de tecnologias 

agropecuárias entre os assentados podem ser atribuídos ao 

fato de que grande parte das famílias, apesar de terem origem 

rural algum tempo antes de ser assentada, já não estava dire-

tamente envolvida com atividades agropecuárias. Essa reali-

dade reforça a importância do assessoramento técnico para 

esse público e a diferença que um bom profissional da área 

pode fazer para o desenvolvimento de um assentamento.

Figura 7 - Agricultores que fazem uso de tecnologias de irrrigação, 
correção e adubação do solo (em porcentagem)

Fonte: Levantamento de campo.

Lotação de pastagem

As práticas de manejo de gado também representam um 

indicador importante, particularmente para agricultores que 

têm na pecuária a sua principal atividade econômica. Como 

os agricultores familiares do Território Vale do Rio Vermelho 

têm áreas relativamente pequenas que limitam a atividade ex-

tensiva, a lotação de animais por área é um indicador relevan-
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te da capacidade de manejo intensivo. A maioria dos agricul-

tores faz criação extensiva de gado, alcançando baixa lotação 

de animais por área. No Território, 90% das famílias criam até 

duas vacas por hectare e apenas 10% conseguem criar de dois 

a quatro animais por hectare (Quadro 1). Em geral, essas famí-

lias fazem rotação de piquetes e controlam o momento de en-

trada e saída do gado para permitir o crescimento adequado 

do capim. Além disso, trabalham com volumoso e concentra-

do como suplementação alimentar para o gado, principalmen-

te na época seca. Os casos de melhor desempenho estiveram 

entre os agricultores tradicionais já que nenhum assentado 

informou conseguir lotação superior a duas vacas por hectare.

Quadro 1 - Número de agricultores conforme a lotação de vacas 
por hectare

Número de vacas 
por hectare

Número de agricultores

Total Tradicional Assentado

0 a 0,5 32 26 6

0,51 a 1 50 39 11

1,1 a 1,5 30 27 3

1,51 a 2 18 13 5

2,1 a 2,5 4 4 0

2,51 a 3 2 2 0

3,1 a 3,5 5 5 0

3,51 a 4 3 3 0

Fonte: Levantamento de campo.
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Lógica da diversificação e agregação de tecnologias

As principais necessidades de assessoramento técnico dos 

agricultores familiares em Goiás estão no fomento da diversidade 

do sistema de produção e na agregação de tecnologias adaptadas. 

Produtos e mercados alternativos, bem como maior competitivi-

dade são fatores importantes para que a economia familiar evite 

desvantagens econômicas da competição com o setor empresa-

rial (Costa, 1995). Segundo a teoria microeconômica de Chayanov 

(1974), a economia familiar tem características diferentes da em-

presarial porque conta com a mão de obra da família como prin-

cipal fator de produção. A unidade de produção familiar tende a 

buscar o balanço entre a penosidade do trabalho de seus membros 

e a insatisfação com o consumo (Costa, 1995). Assim, por condi-

ções internas, a economia familiar precisa encontrar um ponto de 

acomodação que satisfaça às demandas de consumo sem sobre-

-explorar a força de trabalho.

No momento de comercializar a produção, no entanto, a unidade 

familiar é obrigada a entrar no mercado e enfrentar a competição 

com as empresas. A unidade familiar tem dificuldades em compe-

tir com empresas que sobre-exploram a mão de obra contratada, 

conseguindo, assim, incorporar mais tecnologia e aumentar, con-

sequentemente, a escala de produção. Dessa forma, na competição 

com empresas, a unidade familiar teria de, cada vez mais, investir 

em trabalho para conseguir o mesmo nível de satisfação com o con-

sumo. No entanto, a competição crescente levaria à inviabilização 

econômica do empreendimento familiar.

Apesar da competição direta com empresas, as unidades de pro-

dução familiar têm se mantido presentes em todo o mundo. Em mui-

tos casos, principalmente em países pobres, isso ocorre devido à 



Retrato da agricultura familiar em Goiás: relevância, sistemas de produção e  
alternativas para sua consolidação

  33   

crescente sobre-exploração do trabalho e dos recursos naturais por 

essas famílias (Mazoyer; Roudart, 2010). Porém, em outros casos em 

países desenvolvidos, as unidades de produção familiar se consolida-

ram como setor-chave na produção de alimentos (Abramovay, 1998). 

Nesses casos, as políticas públicas tiveram papel fundamental na 

modernização da agricultura familiar pela interferência nas estrutu-

ras agrárias, na política de preços, na determinação da renda agrícola 

e até no processo de inovação técnica (Abramovay, 1998).

No apoio público para forjar um setor familiar moderno no 

campo, destacam-se as políticas que promovem produtos e mer-

cados alternativos, especificamente pelas compras institucio-

nais da agricultura familiar, e tecnologias para maior competiti-

vidade, particularmente pelas políticas de crédito e de assistên-

cia técnica. Estas teriam o papel de permitir às economias fami-

liares a reversão das desvantagens econômicas da competição 

com o setor empresarial. No Brasil, esses são elementos centrais 

na política recente do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) para o progresso da agricultura familiar.

Por outro lado, críticas recorrentes a essas políticas que buscam 

forjar um setor familiar moderno e integrado ao mercado, sugerem 

efeitos colaterais como exclusão dos menos habilitados, dependência, 

endividamento e danos ambientais (Tonneau; Aquino; Teixeira, 2005). 

As políticas públicas atuais estariam aproximando os agricultores das 

empresas do agronegócio, isto é, das fornecedoras de insumos e má-

quinas ou compradoras da produção familiar. Com isso, elas estariam 

fomentando a tendência de grandes empresas subordinarem os agri-

cultores à sua estratégia de maximização de lucro (Carvalho, 2010). 

Finalmente, as políticas padronizadas estariam desconsiderando a di-

versidade de formas de produção familiar existente no país.
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Alternativas de consolidação: a importância do enfoque 
adequado das políticas públicas

As políticas públicas são pouco incidentes no Território 

Vale do Rio Vermelho. Além disso, as já existentes não pro-

movem a diversificação dos sistemas de produção ao fomen-

tarem a criação de gado leiteiro e agregam poucas tecnologias, 

dando enfoque ao aumento de plantel para a criação extensi-

va. Essa análise indica que o contexto institucional, nas polí-

ticas públicas, limita o potencial dos agricultores familiares 

de contribuírem para o desenvolvimento local. Desse modo, 

ao assessor técnico cabe construir com os agricultores uma 

estratégia pensada prioritariamente para o desenvolvimento 

da propriedade e buscar políticas públicas que possam con-

tribuir para esse novo método.

Educação

O acesso à educação escolar é um indicador importante, 

pois está relacionado à possibilidade de desenvolvimento 

futuro da propriedade com a qualificação dos agricultores, 

principalmente a de seus filhos. Os dados sobre a educação 

no Território mostram uma situação atual preocupante, reve-

lando a não erradicação do analfabetismo e o baixo índice de 

domicílios em que todos os membros da família completaram 

o ensino fundamental (Figura 8). É ainda inquietante o indica-

tivo de que apenas 92% dos domicílios, e não sua totalidade, 

têm pessoas em idade escolar matriculadas. Esses casos de 

pessoas não matriculadas revelam a baixa probabilidade de 

qualificação da próxima geração desses agricultores.



Retrato da agricultura familiar em Goiás: relevância, sistemas de produção e  
alternativas para sua consolidação

  35   

Figura 8 - Agricultores familiares com acesso à educação formal 
(em porcentangem)

Fonte: Levantamento de campo.

Crédito rural

As políticas de crédito e de assistência técnica podem ter 

papel importante no investimento de tecnologias básicas 

para a produção agropecuária. Muitos agricultores do Ter-

ritório Vale do Rio Vermelho estão acessando o crédito rural 

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-

miliar (Pronaf), tanto para investimento como para custeio 

(Figura 9). Entre os agricultores que acessaram o crédito, 90% 

informaram que estão conseguindo pagar o financiamento 

ao banco. Contudo, é relevante também o número de famí-

lias que afirmam nunca ter acessado nenhum crédito oficial. 

A quantidade de agricultores que informaram não ter tido 

acesso ao Pronaf é muito maior entre os tradicionais (36%) 

do que entre os assentados (8%). O melhor desempenho dos 
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assentados, provavelmente, deve-se à maior atuação da as-

sistência técnica junto a esse público.

Figura 9 - Acesso ao crédito rural pelos agricultores tradicionais 
e assentados nos últimos cinco anos (em porcentagem)

Fonte: Levantamento de campo.

Considerando o acesso ao crédito do Pronaf, o Território Vale 

do Rio Vermelho está em uma situação privilegiada em compa-

ração ao restante do estado. Dados do IBGE (2009) revelam que 

dos 88.436 estabelecimentos familiares de Goiás, 76.229 não 

acessaram o crédito rural em 2006. Dentre os participantes da 

pesquisa, 45 mil agricultores afirmaram que o benefício não 

foi utilizado por falta de necessidade, 13 mil porque tiveram 

medo de contrair dívidas e 6 mil por causa da burocracia.

Em Goiás, existe uma concentração de crédito do Pronaf na 

pecuária leiteira. Dados do Banco do Brasil revelam que dos 

588 milhões aplicados em Goiás como crédito do Pronaf para a 

agricultura familiar na safra 2013-2014, 88% foram destinados 

à pecuária. O município de Itapuranga se configura como uma 

exceção no estado, pois recebe mais crédito para a fruticultura.

Dos agricultores entrevistados no Território Vale do Rio 
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Vermelho, 61% indicaram ter como prioridade o investimen-

to na pecuária leiteira nos próximos anos. Excetuando aque-

les que buscam apenas manter o que possuem, o índice de 

agricultores que pensam em investir em gado de leite chega 

a 70%. A predileção do agricultor pela pecuária pode ser ex-

plicada pelo fato de essa atividade ser tradicional na região e 

possuir cadeia de comercialização estabelecida.

Assistência técnica e extensão rural

É grande o número de estabelecimentos que não recebe as-

sistência técnica no Território, 36% do total (Figura 10). Entre 

os que recebem, destaca-se a assistência oferecida pela Agên-

cia Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

(Emater). Esta mantém seus escritórios em funcionamento 

em grande parte dos municípios, embora haja, em geral, pou-

ca estrutura para ir a campo. Com a desestruturação da Ema-

ter, a partir da década de 1990, as lojas de insumos passaram 

a ter um papel relevante no aconselhamento de agricultores 

que as procuram para a compra de insumos e implementos. 

Nos assentamentos da reforma agrária, a assistência técnica 

é contratada pelo Incra, que hoje tem poucos assentamentos 

atendidos. A assistência técnica recebida pelos agricultores, 

em 72% dos casos, está voltada para a pecuária leiteira. O fato 

ocorre porque essa é a especialidade da equipe técnica, a prin-

cipal atividade do agricultor e o seu maior interesse.

No Território Vale do Rio Vermelho, o acesso dos assentados 

à assistência técnica foi alto até 2013 quando o Incra contrata-

va a prestação de serviço, pois 95% das famílias eram atendi-
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das com visitas nas propriedades e apenas 5% não possuíam 

nenhum tipo de atendimento. Já com relação às famílias tra-

dicionais, 44% não recebem atendimento. Das que são atendi-

das, 30% recebem assistência na propriedade e 26% precisam 

ir ao escritório da Emater, na cidade. Esses dados demonstram 

uma baixa atenção aos agricultores tradicionais no Território 

pelo serviço estadual de assistência técnica pública.

Figura 10 - Acesso à assistência técnica no Território Vale do Rio 
Vermelho (em porcentagem)

Fonte: Levantamento de campo.

Políticas de comercialização

As políticas de comercialização podem ter papel de fomen-

tar a diversificação dos sistemas de produção ao promover pro-

dutos e mercados alternativos. A maior parte dos agricultores 

do Território Vale do Rio Vermelho (73%) vende para atravessa-

dores e alguns já conseguem comercializar por intermédio da 

política do governo federal de apoio à compra institucional da 

agricultura familiar (Figura 11). Esse processo é feito por meio 

do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) via Companhia 
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Nacional de Abastecimento (Conab), ou por meio do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), pelas próprias escolas, 

para a merenda escolar. Das 12 cooperativas do Território, duas 

venderam para o PAA e três venderam para o Pnae em 2015.

O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar 

da Universidade Federal de Goiás (Cecane-UFG) avaliou em 

2010 a compra da agricultura familiar para alimentação esco-

lar em 129 municípios de Goiás. Identificou-se que 102 muni-

cípios publicaram a chamada pública, 46 deles apresentaram 

o Projeto de venda após a publicação e 39 conseguiram com-

prar alimentos da agricultura familiar (Figura 12).

Entre os municípios que obtiveram sucesso, 18 compraram 

de agricultores organizados em cooperativas ou associações, 

20 de agricultores informais e apenas um adquiriu produ-

tos tanto daqueles quanto destes. Em apenas 21 municípios 

(16,28%) a Secretaria da Educação gastou o mínimo de 30% do 

recurso para a compra da agricultura familiar. No entanto, cabe 

assinalar que o estudo não incluiu a rede estadual de ensino.

Figura 11 - Principais meios de comercialização usados pelos 
agricultores (em porcentagem)

Fonte: Levantamento de campo.
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Ao considerar o Brasil como um todo, apenas 47% dos mu-

nicípios adquiriram alimentos da agricultura familiar para o 

Pnae em 2010. Nesses municípios foram utilizados, em mé-

dia, 22% dos recursos repassados pelo governo federal para 

a compra de alimentos de agricultores familiares. A Região 

Sul apresentou a maior porcentagem de municípios que com-

praram da agricultura familiar (71%), ao passo que a Região 

Centro-Oeste apresentou a menor (35%) (Saraiva et al., 2013). 

Segundo dados do Cecane-UFG, a quantidade de municípios 

que não comprou qualquer quantidade de alimentos de agri-

cultores familiares no Centro-Oeste em 2010 é alta: 68% em 

Goiás, 56% em Mato Grosso e 64% em Mato Grosso do Sul.

Figura 12 - Compra de produtos da agricultura familiar pelas 
escolas municipais de Goiás em 2010

Fonte: Cecane - UFG
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O baixo acesso dos agricultores aos mercados institucio-

nais pode ser considerado natural, uma vez que se trata de 

uma política recente. Para o futuro, os desafios com relação ao 

avanço da política incluem: o trabalho com as escolas para ela-

borar um cardápio com produtos da região, o fortalecimento 

das organizações dos agricultores para a entrega dos produtos 

e o assessoramento técnico aos agricultores para a produção 

na quantidade e na qualidade desejadas.

No Território, a maior parte dos agricultores (44%) indicou 

não estar vinculada a nenhum tipo de organização formal. En-

tre os vinculados, 27% são sindicalizados, 24% são associados, 

5% são cooperados e 1% faz parte de movimento social. Outra 

razão para o pouco uso dos programas de compra institucio-

nal inclui o atendimento dos critérios da inspeção sanitária, 

particularmente de produtos de origem animal e de proces-

sados. A maioria dos municípios está ainda em processo de 

estabelecer o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e o estado 

de Goiás ainda não conta com o Sistema Unificado de Atenção 

à Sanidade Agropecuária (Suasa).

Papel do assessoramento técnico

O retrato da agricultura familiar em Goiás revelou o seu 

potencial de desenvolvimento regional. O setor tem um nú-

mero significativo de agricultores com produção de alimen-

tos, situação fundiária e condições de trabalho consolidadas. 

A agricultura familiar no estado é relevante tanto com relação 

aos agricultores tradicionais quanto aos assentados. O setor 

pode, portanto, contribuir ainda mais para inclusão social, 
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geração de renda, produção e, consequentemente, segurança 

alimentar de Goiás.

No entanto, os agricultores também enfrentam limitações. 

Os dados revelam pouca diversificação dos sistemas de pro-

dução (voltados, principalmente, para a pecuária) e baixa 

adoção de tecnologias (mesmo as mais difundidas, como irri-

gação, correção e adubação de solos e manejo de pastagens). 

Essa realidade é ainda mais acentuada entre os assentados do 

que entre os agricultores tradicionais em algumas regiões es-

pecíficas do Território Vale do Rio Vermelho.

A baixa diversificação do sistema de produção aumenta 

a vulnerabilidade dos agricultores a mercados específicos 

(como é o caso do leite, em que há competição direta com 

grandes produtores), o que reflete na renda familiar, que se 

torna relativamente inferior. Adicionalmente, a pouca adoção 

de tecnologias básicas para a produção agropecuária limita a 

produtividade e a competitividade dos agricultores familiares.

A principal alternativa para desenvolver a agricultura fa-

miliar é a utilização das políticas públicas voltadas para a 

promoção de produtos e mercados alternativos, evitando a 

competição direta com empresas e aumentando a competiti-

vidade dos agricultores.

Nesse sentido, as políticas de apoio à comercialização têm 

papel importante no incentivo à diversificação das ativida-

des produtivas; já as políticas de crédito e a assistência téc-

nica destacam-se na promoção de tecnologias e competitivi-

dade no campo.

A política de comercialização, no entanto, ainda é insu-
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ficiente e as políticas de crédito e a assistência técnica, que 

têm maior capilaridade, especialmente nos assentamentos, 

estão promovendo mais a pecuária leiteira, o que não con-

tribui para a diversificação. O aumento de plantel, por sua 

vez, não coopera para a incorporação de tecnologias para a 

intensificação da produção.

Esses resultados revelam a necessidade de repensar o 

futuro da agricultura familiar em Goiás para apoiar seu de-

senvolvimento em direções estratégicas, promovendo seu 

potencial de contribuir para o progresso regional. O desafio 

do assessor técnico é trabalhar com as atividades existentes 

agregando tecnologias e promovendo novas atividades que 

garantam a diversificação dos sistemas de produção. Sendo 

assim, o primeiro passo é a elaboração de um plano de tra-

balho junto com o agricultor e sua família. O ideal é fazer 

isso com base no interesse dos agricultores, gerando avan-

ços gradativos dentro das possibilidades existentes. O maior 

desafio, no entanto, é atuar sem deixar o agricultor refém de 

tecnologias que eles não dominam ou do assessoramento 

técnico externo. Para isso, o enfoque do trabalho deve ser o 

agricultor, seus interesses e suas capacidades.
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Manejo de gado de leite

Graciliano Morais, Tatiane Sousa, Ricardo Camargo, Gabriel Medina

Um aspecto central para o assessoramento técnico é conhe-

cer o sistema de produção e desenvolver com os agricultores 

familiares propostas técnicas para as diferentes atividades. 

Neste texto é apresentada a experiência de assessoramento 

desenvolvida no município de Itapuranga (GO) para manejo 

de gado de leite, que é a principal atividade desenvolvida pe-

los agricultores familiares de Goiás.

Passos para implementação do manejo de gado de leite

Preparo da pastagem

A alimentação possui extrema importância na criação do 

gado de leite. O pasto deve ser bem corrigido e cuidado, por-

que é dele, principalmente, que o animal retira a energia que 

se transformará em leite. Quanto melhor a qualidade do pas-

to, maior a produção de leite por animal e menor o custo com 
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ingredientes extras como ração e silagem.

Uma alternativa para o manejo da pastagem é o Pastoreio 

Racional Voisin (PRV) com o estabelecimento de piquetes. 

O piqueteamento da pastagem é importante para garantir a 

regeneração do capim e aumentar o número de animais por 

hectare. A essência do sistema é promover a entrada e a saída 

do gado no piquete no momento adequado, respeitando o 

crescimento do pasto (Machado, 2010). Em áreas menores, 

os animais gastam menos energia andando e as dejeções são 

distribuídas de maneira mais homogênea. Para a implantação 

do PRV são realizadas várias etapas: reforma dos pastos; 

implantação e manutenção de piquetes; instalação do sistema 

de água nos piquetes e adubação de cobertura para o capim.

Reforma dos pastos

A reforma das pastagens deve visar o aumento da produti-

vidade, a preservação do solo e a viabilidade econômica. Para 

isso, os passos necessários são:
• Coleta de solo para a análise – tem o objetivo de deter-

minar as estruturas física e química do solo, além de 
identificar o pH e a necessidade de correção dos nu-
trientes. É com base nela que são feitas as recomenda-
ções de calagem (correção de pH) e de adubação.

• Correção de pH – realizada geralmente com calcário, 
deve ser feita pelo menos um mês antes da aração, se-
guindo as recomendações da análise.

• Aração – há a descompactação do solo com o uso de 
equipamento mecânico, em que a profundidade deve 
ser em conformidade com a cultura implantada.
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• Gradagem – feita após a aração para nivelar o solo, dei-
xando-o mais uniforme para facilitar o trabalho dos 
equipamentos para o plantio de sementes ou mudas.

• Adubação – busca garantir os nutrientes necessários 
para o bom desenvolvimento da pastagem. No siste-
ma convencional, normalmente, a adubação é feita 
com NPK na formulação 4:30:10, sem análise de solo. 
No sistema agroecológico, com base na análise de solo, 
são usados fosfato de Arad ou termofosfato Yoorin, que 
têm maior tempo para a absorção e para a permanência 
no solo. Nos dois casos, a adubação é feita junto com o 
plantio das sementes.

• Plantio das sementes de capim – a dispersão das semen-
tes na área deve seguir a profundidade e a quantidade 
recomendada para a variedade da cultura desejada.

• Plantio de leguminosas – promover o plantio de 
leguminosas com o capim ajuda os animais a 
complementarem a alimentação por meio do suprimento 
de proteínas. Esse sistema tem como principal função 
fornecer forragem aos animais no período da seca. A 
leguminosa calopogônio (Calopogonium mucunoides 
Desv.) é uma planta vigorosa, trepadeira, que forma 
uma massa de folhagem de 30 a 40 centímetros de 
altura. Possui de 15% a 16% de proteína com produção 
de 25 toneladas de massa verde por hectare ao ano. A 
leguminosa estilosante (Stylosanthes guyanensis) é uma 
planta herbácea (caule macio), não muito palatável 
quando verde e que não precisa ser plantada anualmente. 
Possui 18,76% de proteína e 29,28% de fibras brutas em 
100% de matéria seca. Para o plantio, são utilizados de 2 
a 3 quilos de cada leguminosa por hectare.
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Implantação e manutenção dos piquetes

A divisão da área é de grande importância para a eficiência 

do manejo, pois desmembrá-la em parcelas proporciona o au-

mento da taxa de ocupação por hectare e implica em menos pi-

soteio, compactação e erosão do solo. Os piquetes também pro-

movem mais infiltração da água e penetração do ar, raízes mais 

profundas, bem como incremento do teor de matéria orgânica.

A área é repartida em parcelas ou piquetes que se comu-

nicam por meio de corredores. A ideia é que os corredores 

interliguem o maior número possível de parcelas, reduzindo 

as distâncias de deslocamento do gado e diminuindo o custo 

com cercas. A largura dos corredores varia de 3 a 20 metros, 

dependendo do tamanho do rebanho, do relevo, da textura do 

solo e do tamanho das parcelas. Para áreas pequenas, a largu-

ra mais comum é de 3 metros.

O gado deve ser conduzido tranquilamente pelo agricultor, 

isto é, sem a presença de cães, pois bovinos os consideram pre-

dadores. Antes da retirada da parcela, o vaqueiro, ainda com a 

porteira fechada, caminha entre os animais, fazendo-os levan-

tar e permanece com eles de 10 a 15 minutos. Isso até que todos 

os animais expressem o reflexo condicionado de bostear e uri-

nar ao levantar. Com essa conduta, as vacas bosteiam no pasto 

que vai entrar em repouso, fertilizando-o, e deixam de bostear 

nos corredores, nos currais e na nova parcela ao entrarem nela.

O estabelecimento dos piquetes é um dos processos que exi-

ge maior investimento para sua realização. Os principais gastos 

são com madeira e com arame liso, além do aparelho de choque.
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Instalação do sistema de água nos piquetes

Na criação de gado leiteiro, a disponibilidade de água é fun-

damental para que haja maior produção de leite. Portanto, a 

água deve chegar até o gado nos piquetes evitando o desloca-

mento das vacas para as beiras dos córregos.

Além disso, o rebanho bovino possui hábitos para se alimen-

tar e beber água, havendo a dominância de vacas líderes. Isso 

significa que mesmo tendo água e alimento em abundância, al-

guns animais irão comer e beber mais do que outros (Machado, 

2010). Se o gado toma água na represa ou no córrego, os ani-

mais de hierarquia mais alta entram primeiro na água, saciam 

a sede, movimentam-se dentro da água, urinam e bosteiam, 

sujando a água. Por isso, as últimas vacas irão encontrar a água 

suja, o que reduz ao mínimo a sua ingestão, resultando em bai-

xo ganho de peso e em baixa produção de leite.

Em vista disso, quando se discute este sistema de mane-

jo dos animais, tenta-se inverter o manejo convencional que 

consiste em levar a vaca até a água, ou seja, leva-se a água 

até a vaca. Há várias vantagens em se ter o bebedouro perto 

dos animais, disponível em cada piquete. Entre os benefícios 

pode-se citar o fato de que os animais gastam menos energia 

para se deslocar até os bebedouros, o que influencia na pro-

dução de leite e no ganho de peso. Há, ainda, o fornecimento 

suficiente de água para os animais suprindo a sua demanda 

que é de 80 litros por dia por animal de até 500 quilos. Para 

cada litro de leite produzido, a vaca aumenta o consumo de 

água em cinco litros. Então, para produzir 10 litros de leite, 
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uma vaca terá de ingerir os 80 litros costumeiros mais 50, 

totalizando 130 litros de água diariamente. Outra vantagem 

é que a água fornecida será de boa qualidade e todo o grupo 

de vacas poderá ingeri-la com mais facilidade e à vontade. O 

melhor bebedouro é o circular porque ele permite o acesso 

de todo o rebanho à água.

O ideal é estabelecer um bebedouro para cada quatro pi-

quetes de modo que os animais tenham acesso de qualquer 

um deles, isto reduz o custo da instalação hidráulica. São 

mais indicados os bebedouros circulares com altura das pa-

redes de 0,5 metro. Nas laterais, as bases dos bebedouros de-

vem ser protegidas por uma calçada de 0,4 metro de largura. 

A captação da água é feita de acordo com a disponibilidade 

na propriedade, usando bombas ou a gravidade, levando em 

consideração o benefício e o custo. Para evitar o desperdício 

de água, uma boia de plástico é colocada nos bebedouros, im-

pedindo que o líquido transborde ao encher o recipiente.

A instalação de bebedouros nos piquetes aumenta signi-

ficativamente o custo de implantação do PRV. Os principais 

custos são com bomba, mangueiras e manilhas ou bebedou-

ros. Cabe ao produtor, juntamente com o técnico, escolher 

qual a melhor forma de realizar a instalação de água para que 

ela fique o mais próximo possível do gado. Em particular, vale 

a pena planejar uma implementação gradual dos diferentes 

passos do sistema de acordo com as condições do agricultor.
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Adubação de cobertura para o capim

Para gramíneas forrageiras de média a boa produtividade 

como os capins mombaça, tanzânia e braquiária, o nitrogênio 

é muito importante, principalmente em solos de baixo teor 

de matéria orgânica. Estando todos os nutrientes corrigidos, 

o nitrogênio é o que aumenta a produtividade da pastagem. A 

dose aplicada depende da análise de solo, da espécie forragei-

ra e da produtividade desejada.

Em pastagens com produções de 20 a 30 toneladas anuais 

de forragem por hectare, usa-se de 50 a 70 quilos de nitrogê-

nio por hectare em duas, três ou quatro coberturas (Villela, 

2005). Uma alternativa é usar cama de frango como fonte de 

nitrogênio (Quadro 1). A experiência prática recomenda jogar 

três toneladas de cama de frango por hectare, na pastagem de 

capim brachiária, o total de 150 sacos de 20 quilos. Assim, se o 

produtor tem um hectare dividido em quinze piquetes, a mé-

dia será de dez sacos de cama de frango para cada um deles. 

Essa cobertura será dividida em duas aplicações, sendo cinco 

sacos por piquete. A adubação é feita após a saída do rebanho 

do piquete, espalhando o adubo em toda a área.
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Quadro 1 - Abordagem convencional e alternativa proposta para 
o preparo da pastagem

Passo Método convencional Alternativa proposta

Re
fo

rm
a 

do
 p

as
to

Coleta de solo Não é feita
É feita para diagnosticar 
o grau de fertilidade do 
solo

Correção Não é feita
É feita para corrigir a 
acidez do solo

Aração
É feita para descompactar a terra para melhor 
desenvolvimento das raízes

Gradagem
É feita para incorporar todo o material vegetal 
existente na superfície

Adubação É feita com NPK
É feita com fosfato de 
Arad ou termofosfato 
Yoorin

Plantio de 
sementes de capim A forma de plantio é a mesma

Plantio de 
leguminosas Não é feito

Consórcio de capim 
com calopogônio e esti-
losantes

Implantação e manuten-
ção de piquetes

Não é feito o piquetea-
mento (é extensivo)

É feito o piqueteamento 
para a rotação de pasta-
gem

Instalação do sistema de 
água

São utilizadas represas, 
aguadas ou açudes

A distribuição de água 
é feita através de mani-
lhas nos piquetes ou na 
área de descanso

Adubação de cobertura Não é feita É feita com cama de 
frango ou outra fonte

Alimentação para a época seca

A alimentação do gado na época da seca deve ser planeja-

da no decorrer do ano. Algumas estratégias para essas situa-

ções devem ser estimuladas, como a produção de ensilagem 

de milho ou de sorgo e, ainda, uma área de reserva para cul-
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tivo de cana-de-çúcar, possível estoque para o caso de uma 

estação seca prolongada (Quadro 2). A ensilagem é um mé-

todo de preservação do alimento úmido através da acidifica-

ção do meio via fermentação, cuja finalidade é manter o seu 

valor nutritivo. É necessário ponderar os custos de produção 

e qual recurso utilizar, sendo a silagem ou o plantio de cana-

-de-açúcar os métodos com maior aceitação para a produção 

rural familiar como escape para a falta de capim. A ensila-

gem mais utilizada é a de milho. No caso da cana-de-açúcar, 

chamada de silo em pé por ser conservada no canavial, deve 

ser cortada, triturada e corrigida com ureia (em situações 

sem instruções agroecológicas).

Quadro 2 - Abordagem convencional e alternativa proposta para 
alimentação durante a seca

Passo Método convencional Alternativa proposta

Alimentação 
durante
a seca

Pastagem complemen-
tada com proteinado no 
cocho

Ensilagem de milho ou sorgo
Cana-de-açúcar que funciona 
como fonte energética de reserva 
caso a ensilagem não seja 
suficiente

Ensilagem de milho

O material mais utilizado para ensilagem é o milho em ra-

zão de sua composição nutricional. O milho deve ser ensilado 

quando possuir de 30% a 37% de matéria seca. As vantagens 

do milho no processo de ensilagem são: maior produção de 

massa seca (MS) por hectare; elevado porcentual de grãos na 

MS; melhor palatabilidade e digestibilidade da matéria seca 

total pelo animal; maior densidade energética e produção de 
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leite e carne; teor adequado de açúcares solúveis no silo para 

a fermentação; boa consistência do material para ser picado; e 

facilidade de compactação no silo.

Ensilagem de sorgo

O sorgo está entre as opções de forrageiras com melhor va-

lor nutritivo, podendo ser utilizado tanto para a produção de 

grãos quanto a de forragem para pastejo ou conservação na 

forma de silagem. O sorgo deve ser colhido quando apresentar 

de 28% a 38% de matéria seca, quando o grão estiver no ponto 

farináceo. O sorgo tem como vantagem a rebrota que garante 

duas colheitas.

Cana-de-açúcar

Ao agricultor que optar pela silagem, sugere-se que, por 

segurança, uma área seja reservada para o cultivo de cana-

-de-açúcar, caso a estação de seca se prolongue. Isso porque 

ela tem digestibilidade em torno de 60% e teor de sacarose 

de 31% da matéria seca. A sacarose é o único nutriente em 

abundância. A cana-de-açúcar apresenta baixos teores de 

proteínas e minerais. Por isso, é necessário complementar 

esse alimento com outras fontes de proteínas e minerais, tais 

como ureia e enxofre. A ureia, no entanto, é uma alternativa 

não aceita na agroecologia.

Mesmo com a necessidade de complementação, o uso da 

cana-de-açúcar possui várias vantagens, como alta produção 

(até 120 toneladas por hectare), época de colheita quando as 

pastagens produzem pouca forragem, manutenção do valor 
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nutritivo por período prolongado após a maturação e baixo 

custo de produção.

Manejo do gado

O manejo, aspecto fundamental para o PRV, prevê o mo-

mento de entrada dos animais nos piquetes e o de saída, o 

horário da mudança do gado nas parcelas, o desnate e o repas-

se, o controle de plantas tóxicas e de materiais plásticos, bem 

como o manejo do capim na seca (Quadro 3).

Quadro 3 - Abordagem convencional e alternativa proposta para 
o manejo

Passo Método convencional Alternativa proposta

Momentos de 
entrada dos 
animais nos 
piquetes e saída 
deles

É extensivo e não 
garante repouso ao 
capim para respeitar 
o seu crescimento já 
que o gado fica na 
área o tempo todo

Segue o desenvolvimento do 
capim respeitando a altura de 
entrada e de saída, ficando 
aleatório o piquete a ser pas-
toreado. Ocorre estímulo ao 
animal para o bosteamento 
antes da saída do piquete

Horário da 
mudança 
do gado nas 
parcelas

Não há parcelas e não 
há mudança

Mudança seguindo a fisiolo-
gia da planta em relação ao 
acúmulo de carboidratos. À 
tarde é o melhor horário

Desnate e 
repasse

Não há incentivo no 
modelo convencional

Há separação de lotes por 
produção para ocorrer o pas-
toreio, privilegiando os ani-
mais com maior exigência

Controle de 
plantas tóxicas 
e de plásticos no 
pasto

Ocorre de forma 
natural

Respeita a voracidade do ani-
mal com a retirada de mate-
riais prejudiciais à sua saúde

Manejo do capim 
na seca Não há manejo

Na seca a lotação animal deve 
ser reduzida e os animais de-
vem consumir as labaredas
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Há um melhor momento para a entrada do gado nos pi-

quetes e a saída deles. O manejo permite que o animal seja 

introduzido no piquete quando o capim está no melhor mo-

mento para o pastoreio e retirado quando o pasto necessi-

tar de um tempo para se recuperar desse processo. Assim, é 

possível garantir ao capim maior tolerância à seca porque há 

o respeito ao tempo fisiológico de recomposição de reservas 

nas raízes e do desenvolvimento das folhas para a fotossín-

tese (Rossi et al., 2002). A altura do capim para a entrada dos 

animais depende da espécie cultivada, podendo alcançar 

30 centímetros (braquiarão), 70 centímetros (tanzânia), 90 

centímetros (mombaça) ou um metro (elefante). Para a saída 

dos animais, a altura do capim é de 10 centímetros para os 

capins mais baixos como o braquiarão e de 30 a 40 centíme-

tros para os capins mais altos como o elefante, o mombaça 

e o tanzânia. O tempo de repouso está relacionado ao ciclo 

de cada cultura, variando de uma planta para outra. O bra-

quiarão, por exemplo, varia de trinta a quarenta dias para 

o repouso (Carvevalli, 2009). É fundamental o controle dos 

momentos de entrada nos piquetes e saída deles como forma 

de garantir a recuperação adequada da pastagem.

Observar o horário da mudança do gado nas parcelas tam-

bém é importante, porque durante o dia as plantas acumu-

lam açúcar pela ação da fotossíntese que é, em parte, gasto 

pela respiração durante a noite. A área pastoreada à tarde 

proporciona maior produção de leite e ganho de peso no 

gado do que a da manhã porque possui mais carboidratos 

(açúcar). Assim, o momento ideal para a mudança dos lotes 
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é uma ou duas horas antes do pôr do sol. O manejo que faz 

o gado comer à tarde permite que a refeição mais importan-

te do dia seja realizada em nova parcela, quando ocorre a 

mudança dos piquetes. Caso o pasto da parcela ocupada seja 

totalmente consumido pela manhã, os animais deverão ser 

transferidos ainda nesse horário.

O desnate e o repasse também possuem procedimentos 

específicos para que haja melhor aproveitamento do pasto. 

O lote de gado com maior exigência nutricional (animais com 

maior produção) deve fazer o primeiro pastoreio, chamado 

de desnate (pastoreio no ponto mais nutritivo do capim), 

que, geralmente, absorve 30% da área total. Depois, entra o 

segundo lote de animais de médio padrão produtivo para fa-

zer o repasse (que mistura o ponto mais e menos nutritivo do 

capim) do restante da pastagem. Por fim, entra o terceiro lote 

que são as novilhas, chamadas de roçadeiras biológicas, para 

completar o pastoreio.

O controle de plantas tóxicas e materiais plásticos é extre-

mamente necessário, pois, no PRV, os animais modificam o 

seu comportamento alimentar e passam a ser menos seletivos 

(não escolhem o que irão comer) e ficam mais vorazes (comem 

tudo o que encontram). Por isso é preciso cuidado para evitar 

acidentes, quase sempre fatais, com vegetações tóxicas e ma-

teriais plásticos, que podem ter sido descartados junto à pas-

tagem. Assim, antes da ocupação das parcelas, é importante 

revisar o pasto para evitar problemas.

Na seca deve ser realizado o manejo do capim, pois, com a 

falta de umidade, o capim diminui o seu crescimento e ocorre 



Capítulo 2

  58   

a frutificação precoce. Com isso, há o endurecimento do col-

mo (lignificação da celulose) que resulta em pastagem de me-

nor qualidade. O capim solta as chamadas labaredas (cresci-

mento das folhas) que deverão ser pastoreadas pelos animais, 

obedecendo ao ponto de corte. Neste período, é importante di-

minuir a quantidade de animais por hectare (Machado, 2010).

Sanidade animal

No Brasil há algumas doenças que apresentam grande risco 

de contaminação do rebanho bovino. Por isso é necessário fa-

zer controle preventivo utilizando, além das vacinas obrigató-

rias por lei, outras que são convenientes e que têm importância 

segundo o histórico de doenças da região. Assim, para ordenar 

a escala de vacinação, que ocorre em diversas fases da vida do 

animal, é estabelecido um calendário profilático. As doenças 

com maior risco de contaminação são a brucelose, a febre afto-

sa, o carbúnculo sintomático e a raiva bovina (Quadro 4).

A brucelose é uma doença reprodutiva causada pela bactéria 

Brucella spp. Sua transmissão ocorre por meio do contato de 

partes contaminadas com as mucosas oral, nasal, ocular e 

genital. Por ser uma doença crônica, sua manifestação mais 

expressiva é representada pelo aborto (Peixoto et al., 1986). 

Embora seja uma doença bacteriana, o tratamento com 

antibióticos não é eficaz e a vacinação obrigatória das fêmeas 

de três a oito meses é a melhor forma de manter o rebanho livre 

dessa moléstia. Um dos grandes problemas é que a brucelose 

pode causar infertilidade no homem que teve contato com o 

sangue ou com os restos de placenta de animais contaminados.
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Quadro 4 - Abordagem convencional e alternativa proposta para 
sanidade animal

Prática Convencional Alternativa agroecológica

Brucelose e 
febre aftosa

Vacinação (é 
obrigatória) Vacinação (é obrigatória)

Clostridioses 
(botulismo, 
tétano e 
manqueira ou 
carbúnculo 
sintomático)

Vacinação 
(todos adotam)

Vacinação (todos adotam)

Vermifugação
Vermífugos deriva-
dos de avermectinas 
e albendazol

Alho e sal – o alho contém enxo-
fre natural, que age como prote-
tor hepático. O enxofre também 
está presente em algumas vita-
minas. É vantajosa a utilização 
de alho e sal pelo fato de não
gerar descarte de leite

Ectoparasitos

Atualmente, estão 
usando produtos 
tópicos (pour-on) e 
outros produtos da 
classe das avermec-
tinas

1 quilo de enxofre para cada 
100 quilos de sal mineral para 
carrapatos e verminoses; 
1 quilo de alho em cinco quilos 
de sal mineralizado para comba-
ter a mosca do chifre, carrapatos 
e parasitos internos

A febre aftosa é uma doença contagiosa que contamina os 

animais de casco fendido (bovinos, suínos, ovinos e caprinos) 

em todas as idades. A febre causa perda de apetite e, como 

consequência, perda de peso, crescimento retardado, quebra 

da produção leiteira, menor eficiência reprodutiva e pode le-

var à morte, principalmente em animais mais jovens. A iden-

tificação de animais contaminados provoca uma intervenção 

dos órgãos públicos nas propriedades para evitar o descon-
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trole da doença. Em 2001, a Agrodefesa lançou em Goiás o 

Programa Estadual de Enfermidades vesiculares, tendo como 

principal meta vacinar bovinos e bubalinos a partir do primei-

ro dia de vida e duas vezes ao ano (maio e novembro). Desde 

então, o estado é uma zona livre de febre aftosa.

As clostridioses são provocadas por bactérias do gênero 

Clostridium spp., que causam desde paralisia muscular até 

morte repentina. As clostridioses mais comuns são: botulismo, 

carbúnculo sintomático (manqueira) e morte súbita. Diversos 

fatores podem desencadear essas doenças como, por exemplo, 

corte do cordão umbilical sem higiene, vacinação sem assep-

sia e abscesso. Seu controle é de cunho estratégico, tendo em 

vista que uma boa higiene, com uso de anticépticos em cortes, 

eliminação de cadáveres das pastagens, mineralização e vaci-

nação anual são as formas de prevenção mais eficazes.

A raiva animal é uma doença infecciosa do sistema nervo-

so central que ocorre frequentemente nos bovinos. A doença é 

causada por um vírus e causa irritação, agressão e paralisia dos 

animais. A raiva bovina é transmitida principalmente por mor-

cegos. O controle é feito com a vacinação de todo o rebanho, in-

clusive bezerros acima de três meses de idade, uma vez ao ano.

Além das principais doenças infectocontagiosas, as vermi-

noses e os ectoparasitos são dois problemas de difícil contro-

le, prejudicando principalmente o rebanho de leite. Isso por-

que qualquer medicamento utilizado no animal deixa resíduo 

no leite por até trinta dias. Dessa forma, é importante que o 

controle das verminoses e dos ectoparasitos ocorra com a aju-

da de um técnico e com o apoio de um calendário profilático. 
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O combate aos carrapatos deve ser intensivo na seca, período 

em que possuem dificuldade de reprodução devido à tempe-

ratura. Assim, nas chuvas, eles terão uma população menor 

para fazerem o ciclo. As verminoses também devem ser con-

troladas, porém, dando ênfase nos bezerros porque, quando o 

animal é adulto já adquiriu resistência e não sofre mais com 

infestações. Métodos agroecológicos incluem o uso de enxofre 

no sal mineral: um quilo de enxofre para cada 100 quilos de 

sal mineral. Há poucas informações sobre a utilização desse 

procedimento como ectoparasiticida, todavia há resultados 

positivos. Outra alternativa é adicionar um quilo de alho em 

cinco quilos de sal mineralizado para combater a mosca do 

chifre, carrapatos e parasitos internos.

Reprodução animal

O produtor espera a regularidade reprodutiva, isto é, a vaca 

tendo um bezerro por ano. Contudo, isso não depende apenas 

de um fator, mas sim de vários, como planejamentos nutri-

cional e sanitário adequados (Machado, 2010). Na reprodução 

pelo acasalamento (monta natural) é comum o proprietário 

manter um touro e fazer trocas com vizinhos buscando me-

lhorar, gradualmente, a genética de seu rebanho. No entan-

to, na reprodução pelo acasalamento não há controle sobre o 

sexo das crias e, nesse caso, o destino dos machos é o corte e 

o das fêmeas é a produção de leite. Sobre esse aspecto, a gran-

de incógnita é o quanto essa administração não especializada 

rende financeiramente, uma vez que as novilhas não terão to-

tal aptidão leiteira nem os bezerros terão aptidão para corte.
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A inseminação artificial, que é a inserção do sêmen no ór-

gão reprodutivo da vaca utilizando instrumentos mecânicos, 

é uma proposta alternativa (Quadro 5), pois permite agilidade 

no melhoramento genético, controle do sexo das crias e espe-

cialização da atividade em corte ou leite. Essa prática tem se 

tornado uma das mais importantes técnicas disponíveis para 

melhorar geneticamente os animais domésticos. Além disso, 

as únicas exigências para realizar com perfeição esse sistema 

é a presença de um inseminador capacitado, um rufião detec-

tor de cio e um botijão de sêmen. Porém, para as vacas que 

possuem algum problema reprodutivo é recomendada a inse-

minação artificial em tempo fixo (IATF).

A IATF permite sincronizar o cio das fêmeas, por meio de 

hormônios, para inseminá-las no mesmo dia, sem a presença 

de um macho (rufião). Essa técnica pode ser inserida sem a 

necessidade de um detector de cio, uma vez que, por meio de 

hormônios, é possível saber a hora exata de realizar a insemi-

nação. Esse sistema também auxilia na regulação e tratamen-

to de animais que estavam há muito tempo sem entrar no cio, 

ajudando a diminuir os intervalos entre os partos e a tratar 

problemas ovarianos.

Quadro 5 - Abordagem convencional e alternativa proposta para 
a reprodução

Prática Convencional Alternativa

Reprodução Touro
Inseminação artificial com cio natural

Inseminação artificial em tempo fixo
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Avaliação da adoção das práticas pelos agricultores

A proposta para o manejo de gado leiteiro foi implementa-

da com agricultores familiares do município de Itapuranga. A 

metodologia de trabalho utilizada com os agricultores asses-

sorados previu visitas mensais do técnico às propriedades. Na 

primeira visita foi construída a proposta técnica em conjunto 

com o agricultor, e em cada visita posterior foi trabalhada uma 

etapa da proposta para a sua implantação no campo.

O método buscou subsidiar o agricultor com elementos téc-

nicos para que ele dominasse os procedimentos para tomar as 

decisões necessárias. Houve também a preocupação de incen-

tivar o agricultor a observar cada etapa do sistema no campo 

para que ele se tornasse também um pesquisador.

Preparo da pastagem

As práticas do sistema PRV desenvolvidas com os agriculto-

res familiares para o manejo de pastagem, em tese, são formas 

excelentes de reduzir os custos de produção e estimular a me-

lhoria do manejo, visto que reduzem o consumo de ração. No 

entanto, para a implantação do sistema é necessário capital 

para investir na propriedade e, muitas vezes, os agricultores 

não possuem essa reserva. Esse fato compromete o processo 

porque, em muitos casos, há apenas a realização parcial do 

projeto; como consequência, os resultados demoram a apare-

cer e, para alguns agricultores, isso é desestimulante (Tabela 

1). Das dez propriedades de Itapuranga em que esse sistema 

seria implantado, dois agricultores desistiram alegando não 

possuir condições financeiras para continuar.
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Tabela 1 - Adoção do preparo de pastagem pelos agricultores

Discriminação dos 
passos

Agricultor
Porcentual 

(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reforma 
do pasto

Coleta de 
solo para 
análise

S S S S S S S S S S 100

Correção S S S N S S S S N N 70

Aração S N S S S S N N N N 50

Gradagem S S S S S S S N N N 70

Adubação S S S S S S S N N N 70

Plantio de 
sementes

S N S N S S S N N N 50

Plantio de 
leguminosas

S S N S S S S N N N 60

Implantação e manu-
tenção de piquetes

S S N N N N N N N N 20

Instalação do sistema 
de água

N N N N N N N N N N 0

Adubação de cobertura 
para o capim

S S S S S N N N N N 50

Os agricultores que obtiveram sucesso no sistema se dedi-

caram muito às suas propriedades, participando ativamente 

das visitas dos técnicos e dos dias de campo onde o sistema 

foi implantado. Esses agricultores observaram que a proposta 

pode funcionar bem e garantir um resultado satisfatório. Um 

dos fatores que influenciaram muito no sucesso do sistema foi 

o interesse dos agricultores em tirar as dúvidas com os técni-

cos. Contudo, não foi estabelecida uma relação de dependên-

cia, o que garantiu a autonomia dos agricultores para realizar 

as atividades sem ajuda técnica.
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Sobre a reforma dos pastos, um fator que afetou o processo 

foi a não germinação das sementes de acordo com o esperado, 

o que atrasou todo o processo. Em algumas propriedades, foi 

necessário fazer um segundo plantio para garantir que a pas-

tagem nascesse de acordo com a necessidade da propriedade. 

Dos dez agricultores, um comprou sementes de baixo valor 

cultural que não germinaram nem em 20% da área, atrasando 

a formação do pasto.

Com relação à implantação e manutenção dos piquetes, a 

proposta original era estabelecer uma área em cada proprie-

dade com a implantação de quatorze a quinze piquetes, sendo 

treze ou quatorze de pastoreio e um de descanso. Nos casos de 

adoção total, os agricultores conseguiram aumentar a lotação 

de um animal (peso médio de 500 quilos) para até cinco ani-

mais por hectare.

A principal dificuldade dos sete agricultores que seguiram 

o processo foi a falta de capital e de mão de obra para o 

piqueteamento do pasto. Como forma de reverter esse problema, 

as áreas foram divididas com variação de sete a dezesseis 

piquetes, de acordo com a necessidade e a disponibilidade do 

produtor, para a permanência dos animais de um a três dias 

em cada piquete. A experiência mostrou que os agricultores 

que dividiram o pasto em um número maior de pequenas áreas 

(de quatorze a dezesseis) tiveram mais sucesso no manejo 

da pastagem e do gado. Agricultores com número menor de 

piquetes (os que fizeram apenas sete) tiveram que manter o 

gado em cada um deles por três dias. Isso resultou na queda de 

produção, conhecida como efeito serrote: as vacas produzem 
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bem no primeiro dia (com pasto bom), médio no segundo e 

quase nada no terceiro (com pasto ruim). Assim, a sugestão foi 

estabelecer um número mínimo de piquetes para manter as 

vacas no máximo dois dias em cada um deles.

A maior parte dos agricultores apenas reformou o pasto de 

braquiária e introduziu as sementes de estilosantes e calopo-

gônio. Apenas dois agricultores resolveram formar uma área 

para pastagem somente de tanzânia. Um produtor consorciou 

tanzânia com estilosantes e o outro adicionou, mediante a re-

forma, sementes de mombaça.

O grande avanço alcançado com esse processo foi a ma-

neira como os agricultores começaram a encarar o piquetea-

mento. Isso porque a divisão em piquetes, em contraste com 

o sistema extensivo, em que o gado come o dia inteiro, era en-

tendida como um processo com baixa perspectiva de sucesso, 

principalmente para o leite, visto que o animal come apenas 

de duas a três horas.

Com relação à instalação do sistema de água nos piquetes, 

nenhum dos agricultores o adotou por causa do custo de im-

plantação. Dos sete agricultores, quatro instalaram o sistema 

de água na área de descanso e um instalou no corredor de 

acesso aos piquetes. Dois mantiveram o gado tomando água 

na represa ou córregos.

Na adubação de cobertura do capim, a cama de frango foi 

usada por cinco agricultores. O acesso destes à cama de fran-

go foi facilitado, pois há uma granja no município vizinho e a 

prefeitura de Itapuranga deu apoio com o transporte.
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Alimentação para a seca

A Tabela 2 demonstra a complementação alimentar na 

época da seca e a aceitação, bastante positiva, de algumas al-

ternativas por parte dos agricultores de Itapuranga. Dos sete 

agricultores que continuaram no projeto, cinco utilizaram 

silagem de milho e, desses, três utilizaram a cana-de-açúcar 

como forrageira de estoque.

Apenas um agricultor usou silagem de sorgo, porém aban-

donou o projeto. Os que permaneceram optaram pela silagem 

de milho, como o instruído, por possuir maior porcentual 

proteico. Dois agricultores utilizaram apenas cana-de-açúcar 

como complemento (sem silagem de milho ou sorgo).

Tabela 2 - Adoção de alimentação para a seca pelos agricultores

Discriminação
Agricultor

Porcentual 
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Silagem de milho N S S N S S N N S N 50

Silagem de sorgo N N N N N N N N N S 10

Cana-de-açúcar S S N S S S N N N N 50

Manejo

Sobre os momentos de entrada e saída dos animais dos pi-

quetes, dos sete agricultores que seguiram o processo, quatro 

adotaram o sistema de manejo e três tiveram dificuldades para 

implementá-lo. Estes colocaram mais animais nos piquetes do 

que o suportável, além de deixarem passar a época da adubação 

e do ponto de corte. Por causa do manejo errado, o sistema não 

alcançou o resultado esperado, desmotivando os agricultores. Um 
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resultado positivo do piqueteamento foi a disponibilidade pro-

longada de capim no pasto no período da seca. No sistema con-

vencional, o gado pastava até o mês de maio, quando o capim já 

estava com seu ponto de altura em torno de 10 centímetros. Com 

o PRV, o pastoreio ocorre até o mês de julho, com a pastagem apre-

sentando características nutritivas para os animais. A proprieda-

de que obteve melhor desempenho tinha 1,5 hectare piqueteado. 

Nesta, o agricultor fez 25 piquetes, deixando um de repouso. O 

tempo de ocupação foi de um dia em dez piquetes e de dois dias 

em quatorze piquetes, sendo que o tempo de repouso em cada 

piquete durou 38 dias. Nessa área, o agricultor conseguiu manter 

oito animais, com média de 450 quilos por animal.

Com relação ao horário da mudança do gado nas parcelas, 

dos sete agricultores que continuaram com o projeto, qua-

tro implantaram o sistema de mudança. Em alguns casos, o 

produtor não conseguiu executar a proposta diariamente por 

causa da demanda de atividades da propriedade. Quando os 

agricultores perceberam o aumento da fertilidade ao utilizar 

o próprio animal no bosteamento, introduziram técnicas de 

manejo para melhorá-lo. Os métodos utilizados incluíam reti-

rar os animais dos piquetes para ordenhar ou, antes de fazer 

a mudança de piquetes, deixar o rebanho em pé alguns minu-

tos para defecarem no local. Outra mudança importante com 

relação ao manejo foi a não utilização de vermífugos à base de 

avermectinas, que esteriliza as bostas dos animais, mumifi-

cando-as no solo. Com a nova prática, pôde-se observar que o 

bosteamento se decompõe no solo por causa da incidência de 

insetos e parasitas que transformam as fezes em terra fértil, 
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criando reboleiras de capim em torno delas.

A despeito do desnate e repasse, o proposto pelo PRV é que 

o agricultor entre primeiro com as vacas lactantes de maior 

produção, depois com as vacas lactantes de menor produção 

e, no final, com as novilhas e vacas secas. Em Itapuranga, os 

agricultores optaram por um sistema alternativo em que todas 

as vacas lactantes, sem divisão de lotes, pastoreavam no pi-

quete enquanto as novilhas e as vacas secas ficavam em pasto 

separado (de criação extensiva). Isso ocorreu principalmente 

porque os agricultores tinham pastos sobrando do antigo sis-

tema de criação extensiva.

Acerca do controle de plantas tóxicas e materiais plásticos 

nos piquetes, os produtores são muito cuidadosos e não deixam 

acumular materiais plásticos no pasto. Com relação às plantas 

tóxicas, há pouca incidência na região e, portanto, uma preo-

cupação tênue. Quando existia alguma suspeita, os produtores 

coletavam a planta inteira ou parte dela e a levavam para que 

um técnico diagnosticasse sua toxidez. Os dez agricultores que 

iniciaram o processo fiscalizavam suas propriedades.

No tocante ao manejo do capim na seca, a proposta era fazer 

o gado apenas cortar as labaredas dos capins para quando 

chegar o período chuvoso estarem no ponto de entrada ideal. 

Este manejo foi adotado por dois agricultores que utilizaram o 

pastoreio. A principal razão para a baixa adoção foi o trabalho 

árduo de manejar o gado para cortar as labaredas. Nesse 

período, os animais receberam complemento na alimentação 

com volumoso e concentrado (Tabela 3).
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Tabela 3 - Manejo de pasto na seca pelos agricultores

Discriminação 
dos passos

Agricultor
Porcentual 

(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Momentos de 
entrada dos 
animais nos 
piquetes e de 
saída

S S S S N N N N N N 40

Horário da 
mudança 
do gado nas 
parcelas

S S S S N N N N N N 40

Desnate e 
repasse N N N N N N N N N N 0

Controle de 
plantas tóxicas 
e materiais 
plásticos

S S S S S S S S S S 100

Manejo do 
capim na seca S S N N N N N N N N 20

Sanidade animal

O estabelecimento de um calendário profilático é necessá-

rio tendo em vista o controle estratégico de enfermidades que 

podem acometer o rebanho. No calendário foram citadas as 

vacinas de raiva, aftosa, brucelose e clostridioses, a vermifu-

gação e o combate aos carrapatos. A aftosa tem um período 

determinado pela Agrodefesa para a vacinação, já para a bru-

celose, também obrigatória, é variável o manejo de vacinação. 

Todos os agricultores receberam o calendário profilático.

Para verminoses e ectoparasitos, uma estratégia barata e 

eficaz é utilizar métodos alternativos para o controle de endo 

e ectoparasitos. No trabalho em Itapuranga, foram apresenta-
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dos alguns desses métodos aos agricultores com o argumento 

de que poderiam resolver o problema das verminoses e dos 

ectoparasitos, sem descarte de leite e de maneira mais eco-

nômica. O grau de resistência dos agricultores foi baixo e al-

guns começaram a utilizar métodos como adicionar um quilo 

de alho em cinco quilos de sal mineralizado para combater a 

mosca do chifre, os carrapatos e os parasitos internos.

A adoção por parte dos agricultores de alguns métodos foi lou-

vável, todavia a grande capacidade dos ectoparasitos de adquiri-

rem resistência a alguns produtos proporciona menor eficiência 

no decorrer do tempo. Com um dos produtores foi necessário 

adotar o modelo convencional de combate a ectoparasitos em 

razão do grau de infestação, o que proporcionou prejuízos, como 

o descarte de leite. No final do trabalho, apenas um agricultor 

permaneceu usando os métodos agroecológicos (Tabela 4).

Tabela 4 - Adoção do sistema de sanidade animal pelos 
agricultores

Discriminação 
dos passos

Agricultor Porcentual 
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brucelose, 
aftosa e 
clostridioses 
(controle por 
vacina)

S S S S S S S S S S 100

Vermifugação 
(prática 
agroecológica)

N N N N N N N S N N 10

Ectoparasitos 
(prática 
agroecológica)

N N N N N N N S N N 10

Adoção do 
calendário 
profilático

S S S S S N N S N S 70
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Reprodução animal

Em algumas propriedades foi introduzida a inseminação 

artificial (IA), que já era utilizada por alguns produtores. O 

restante não quis abandonar o antigo sistema de monta natu-

ral, alegando que seria economicamente inviável (Tabela 5).

Tabela 5 - Adoção do sistema de reprodução animal pelos 
agricultores

Discriminação 
dos passos

Agricultor Porcentual 
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inseminação 
artificial com 
cio natural

S S N S S S N N N N 50

Inseminação 
artificial em 
tempo fixo

S S N N S N N N N N 30

Touro N N S S S S S N S N 60

A técnica proposta foi a IA, podendo ser realizada por meio 

do cio natural ou por IATF, para melhorar a carga genética do 

rebanho junto com o aumento do potencial comercial e pro-

dutivo. Tendo em vista a quantidade de benefícios trazidos 

por esse processo, cinco agricultores aderiram à técnica de 

IA e, desses, três adotaram a IATF. Grande parte deles utiliza, 

juntamente com esse processo, o touro para repasse de vacas 

que não obtiveram sucesso com a IA (por problemas de cérvix 

ou falhas na observação de cio) ou como estratégia para trans-

mitir as aptidões do touro para o rebanho.

A IA tem se difundido entre os agricultores familiares como 

alternativa para melhorar a genética do rebanho e, em alguns 
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casos, a IATF foi utilizada para auxiliar vacas que não estavam 

entrando no cio.

Práticas consolidadas como de maior potencial de adoção

O projeto coloca o desafio para os assessores técnicos traba-

lharem construindo propostas com os agricultores, consideran-

do seus interesses e capacidades. É particularmente instrutivo 

o fato de que os próprios agricultores fizeram a seleção das prá-

ticas que mais lhes interessavam adotar com base nas propos-

tas iniciais elaboradas com a equipe técnica (Quadro 6).

Quadro 6 - Grau de adoção (alto, médio, baixo) pelos agricultores 
das práticas de manejo de gado leiteiro

Prática Grau de adoção pelos agricultores

Manejo de 
pasto

Reforma dos 
pastos

Alto – etapa com maior adesão dos partici-
pantes do projeto

Implantação 
e 
manutenção 
dos piquetes

Médio – foram encontradas barreiras, prin-
cipalmente na aquisição da madeira e do 
arame. Foram alegados custos muito ele-
vados, o que fez ser necessário elaborar 
estratégias individuais, equilibrando situa-
ção produtiva e situação financeira

Instalação 
do sistema 
de água

Baixo – por causa dos altos custos, os 
agricultores não adotaram o sistema nos 
piquetes. Como alternativa muitos instala-
ram água somente nas áreas de descanso

Adubação 
do capim

Alto – os agricultores reconheceram a ne-
cessidade de pastagem com maior produ-
ção para suprir as exigências nutricionais 
dos animais e tiveram facilidade na aquisi-
ção da cama de frango
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Prática Grau de adoção pelos agricultores

Alimentação 
durante a 

seca

Silagem de 
milho ou 
sorgo

Médio – foram apresentadas duas opções 
para a alimentação na seca: silagem de 
milho e silagem de sorgo. A adoção da si-
lagem foi média; 50% dos agricultores vi-
ram a necessidade de complementar a ali-
mentação para manter a produção e evitar 
perdas de animais na época da seca. Outro 
fator influente foi o fato de ser de mais fá-
cil manejo que a cana-de-açúcar

Cana-de- 
-açúcar

Médio – os que adotaram ressaltaram que 
seria um alimento fresco e mais barato, 
todavia não pretendem fazê-lo de novo, 
farão a substituição pela silagem

Manejo

Momentos 
de entrada 
dos animais 
nos piquetes 
e de saída

Médio – em curto período, os agricultores 
passaram a dominar os momentos de en-
trar com os animais nos piquetes e de sair 
deles. Aqueles que não adotaram a prática 
tiveram dificuldade maior pelo fato de não 
terem conseguido estabelecer o número 
suficiente de piquetes para a rotação

Horário da 
mudança 
do gado nas 
parcelas

Médio – os agricultores que adotaram o 
controle dos momentos de entrada e saída 
dos animais também aderiram ao manejo 
para o horário da mudança do gado nas 
parcelas

Desnate e 
repasse

Baixo – as vacas que eram manejadas para 
o piquete tinham maior exigência nutricio-
nal (lactantes), enquanto as vazias e as no-
vilhas ficavam em outros pastos

Controle 
de plantas 
tóxicas e de 
plásticos

Alto – os agricultores são tradicionalmente 
cuidadosos com o pasto

Manejo do 
capim na 
seca

Baixo – foi orientado que os agricultores 
deixassem os animais consumirem as laba-
redas de capim durante a seca para permi-
tir que ele volte a crescer no tempo certo. 
No entanto, pelo trabalho que a atividade 
implica e por terem opções de alimenta-
ção complementar, eles preferiram vedar 
o pasto
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Prática Grau de adoção pelos agricultores

Sanidade 
animal

Brucelose, 
Aftosa e 
clostridiose

Alto – a vacinação é adotada por todos os 
agricultores seguindo a exigência da Agro-
defesa (brucelose, aftosa) e o calendário 
profilático (clostridiose)

Verminose 
e ectopara-
sitos

Baixo – a adoção da proposta agroecológi-
ca foi baixa por causa do aumento da resis-
tência dos parasitas ao tratamento

Calendário 
profilático

Alto – foi uma estratégia de ordenar as ati-
vidades necessárias para que a sanidade 
do rebanho se mantenha pela prevenção

Produção e 
reprodução

Inseminação 
com cio 
natural

Alto – grande parte dos agricultores que 
seguiram acredita nesse processo de me-
lhoramento genético de forma mecânica e, 
no município, há a infraestrutura adequa-
da para sua disseminação

Inseminação 
artificial em 
tempo fixo

Médio – não haveria tanta necessidade de 
sincronização, uma vez que o rebanho é pe-
queno e de fácil manejo. Foi utilizada como 
escape para minimizar a quantidade de va-
cas vazias e com problemas ovarianos

Os resultados indicam que muitos agricultores adotaram 

parte significativa das práticas. Contudo, houve casos em que 

práticas tiveram de ser substituídas ou mesmo não foram 

adotadas por estarem fora das possibilidades e interesses dos 

agricultores. Isso resultou na adequação da proposta técnica 

para as práticas com maior potencial de adoção pelos produ-

tores apresentadas nessa seção como práticas consolidadas.
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Comercialização de leite por cooperativas 
de agricultores familiares

Márcia Rabelo, Gabriel Medina

O estado de Goiás é conhecido em todo o país por ter bacias 

leiteiras estruturadas pelos agricultores familiares, em muitos 

casos reunidos em associações ou cooperativas. A tradição, a 

demanda do mercado e a baixa barreira de entrada na ativida-

de em comparação com outros segmentos do agronegócio, em 

que o capital necessário para começar a produzir tende a ser 

mais alto, estão entre as razões para a forte presença de agri-

cultores familiares na cadeia produtiva leiteira. No entanto, 

mudanças recentes na legislação sobre qualidade do leite e o 

crescente controle da cadeia produtiva pelos laticínios apre-

sentam novos desafios para os agricultores e cooperativas en-

volvidos na atividade. Neste capítulo são apresentadas lições 

importantes para profissionais assessorarem a cadeia do leite 

com base em experiências desenvolvidas por cooperativas de 
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agricultores familiares do Território da Cidadania Vale do Rio 

Vermelho (TCVRV), em Goiás.

O negócio do leite

Segundo o último Censo Agropecuário, 1.090.234 estabe-

lecimentos familiares produziram, em 2006, 11.849 milhões 

de litros de leite enquanto 261.503 estabelecimentos não fa-

miliares produziram 8.718 milhões de litros (IBGE, 2006). Em 

Goiás, 43.167 estabelecimentos familiares produziram 876 

milhões de litros de leite, 41,9% do total produzido no estado, 

e 26.521 estabelecimentos não familiares produziram 1.212 

milhões de litros (IBGE, 2006).

O estado de Goiás figura no cenário nacional como o sex-

to maior produtor, respondendo por 9,98% do leite adquirido 

pelas agroindústrias em 2016 no Brasil.
1
 A Tabela 1 apresen-

ta a participação dos diferentes territórios na produção total 

de leite em Goiás, assim como do conjunto de municípios que 

não fazem parte de territórios rurais.

O Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial 

(Nedet) vem acompanhando a trajetória da cadeia produtiva 

de leite nos 16 municípios do TCVRV (Figura 1). De 2010 a 

2014 a produção no Território aumentou de 211.012.000 litros 

para 255.800.000 litros, com destaque para os municípios de 

Itapirapuã, Itapuranga, Itaberaí e Goiás.

O Nedet tem atuado junto a cooperativas e associações que 

têm a produção e comercialização do leite in natura como ati-

vidade principal, identificando as potencialidades e os desa-

1 Informações disponíveis em <Sidra.ibge.gov.br/home/leite>.
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fios enfrentados. Das 12 cooperativas identificadas no TCVRV, 

apenas duas não atuam com a cadeia produtiva de leite e duas 

atuam em mais de uma atividade de produção (Tabela 2). To-

das têm agricultores familiares entre seus associados, e seis 

delas possuem DAP jurídica, o que indica que mais de 60% dos 

cooperados são agricultores familiares.

Tabela 1 - Volume de leite produzido em Goiás em 2014

Território Nº de 
municípios

Quantidade 
de leite 

(1.000 L)
Porcentual (%)

Estrada de Ferro 14 387.500 10,55

Médio Araguaia 21 303.273 8,25

Vale do Rio Vermelho 16 255.800 6,96

Parque das Emas 9 250.755 6,82

Sudoeste 12 222.248 6,05

Vale do São Patrício 14 205.481 5,59

Serra da Mesa 14 92.097 2,51

Norte 11 80.174 2,18

Vale do Araguaia 11 76.409 2,08

Das Águas Emendadas* 07 47.302 1,29

Vale do Paranã 12 18.091 0,49

Chapada dos Veadeiros 08 13.542 0,37

Demais municípios que 
não fazem parte dos 
territórios

97 1.721.474 46,85

Total 246 3.674.146 100

*Apresentado apenas os municípios pertencentes ao estado de Goiás.  
Fonte: IBGE. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ppm>. Acesso em: 3 dez. 
2015.
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Figura 1 - Evolução da produção de leite nos municípios do 
Território da Cidadania Vale do Rio Vermelho (1.000 L de leite 
produzido)

Fonte: IBGE. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ppm>. Acesso em: 3 dez. 
2015.

Tabela 2 - Cooperativas do Território da Cidadania Vale do Rio 
Vermelho2
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Cooperfab Buriti de 
Goiás Leite 120 9.300 54 Não

Coopaouro Córrego do 
Ouro Leite 72 7.000 19,4 Não

Coopar Goiás
Leite e 

hortifruti-
granjeiros

80 4.500 6,0 Sim

2 Cooperativas com Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) jurídica têm, pelo menos, 60% de seus 
cooperados na condição de agricultores familiares.
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Cooper-
guará Guaraíta Leite 22 3.500 36,0 Sim

Coopafhe Heitoraí Hortifruti-
granjeiros 32 0 - Sim

Coopervi-
tória Itaberaí Leite 187 42.000 48,6 Não

Cooapri Itaberaí Hortifruti-
granjeiros 76 0 - Sim

Comai Itapirapuã Leite 227 27.000 30,4 Não

Cooperafi Itapuranga
Leite e 

hortifruti-
granjeiros

180 17.000 19.3 Sim

Copram Mossâme-
des Leite 220 20.000 40,9 Não

Cooperrio Taquaral de 
Goiás Leite 57 - - Não

Coope-
ruruana Uruana Leite 152 9.500 19,7 Sim

*Dados coletados nas cooperativas em outubro de 2015.

A Tabela 2 mostra o porcentual do volume de leite comer-

cializado diariamente via cooperativas de agricultores familia-

res em relação ao total produzido nos municípios. Os volumes 

apresentados nos municípios de Guaraíta e Goiás são comer-

cializados, até o momento, pela cooperativa de Itapuranga, 

uma vez que a Coopar e a Cooperguará ainda não consegui-

ram efetivar a comercialização do leite de seus cooperados. 

Apenas a Comai tem um posto de resfriamento de leite com 
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registro no Sistema de Inspeção Federal (SIF) e, mesmo assim, 

consegue comercializar apenas 30% do leite no município.

Além das cooperativas, foram identificadas no território 

cerca de 130 associações de agricultores familiares, a grande 

maioria trabalhando com a cadeia produtiva de leite como ati-

vidade prioritária. Como exemplo, das nove associações do mu-

nicípio de Guaraíta, oito atuam com a produção de leite, que 

é comercializado via Cooperafi. Mas, em outros municípios, a 

grande maioria das associações tem comercializado leite infor-

malmente ou em nome de seus associados, uma vez que as as-

sociações não têm caráter comercial. Algumas associações têm 

resistência em se vincularem a uma cooperativa ou se formali-

zarem como uma para comercializar seus produtos.

As cooperativas do estado de Goiás que têm a comerciali-

zação do leite in natura como carro-chefe apresentam, em sua 

maioria, as mesmas dificuldades, independentemente do por-

te. Os principais desafios estão na garantia da qualidade do 

leite, na logística de coleta e na gestão do negócio. Apesar dos 

desafios, parte das cooperativas tem encontrado alternativas 

promissoras para se consolidar no mercado.

Qualidade do leite

Desde a criação do Programa Nacional de Qualidade do Lei-

te (PNQL), o Governo vem tentando melhorar a qualidade do 

leite produzido no país. Começou com a criação da Instrução 

Normativa nº 51, em 2002, cuja regulamentação se deu a par-

tir de julho de 2005 nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste 

e a partir de julho de 2007 nas regiões Norte e Nordeste. Em 
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2011, a IN 51 sofreu algumas alterações e passou a vigorar a 

Instrução Normativa nº 62. Ambas regulamentam a produção, 

a identidade, a qualidade, a coleta e o transporte de leite cru 

resfriado e pasteurizado. A IN 07 foi lançada em 2016 esten-

dendo o prazo estipulado para a adequação da qualidade do 

leite aos parâmetros estabelecidos na IN 62 até 2018, na Re-

gião Centro-Oeste. Os agricultores familiares precisam aten-

der às exigências legais para a produção de leite de qualidade, 

bem como melhorar a produtividade, desafios que podem ser 

superados se houver assessoramento técnico qualificado e 

continuado aos produtores, às cooperativas e às associações.

Os principais critérios adotados nas normativas em ques-

tão se referem às características sensoriais, à acidez, às carac-

terísticas físico-químicas e microbiológicas, à contagem de 

células somáticas e aos resíduos químicos:
• Contagem Bacteriana Total (CBT) – o limite máximo 

aceitável será de 100 mil unidades formadoras de colô-
nias/mL. A CBT está diretamente relacionada às ques-
tões de higiene pessoal do manipulador, da ordenha e 
do ambiente.

• Contagem de Células Somáticas (CCS) – o limite máxi-
mo aceitável será de 400 mil células somáticas/mL. A 
CCS está diretamente relacionada à saúde do animal.

• Acidez – verificada no ato da coleta de leite no tanque 
por meio do teste de Alizarol.

As análises periódicas do leite são realizadas por laborató-

rios credenciados à Rede Brasileira de Laboratórios de Contro-

le da Qualidade do Leite (RBQL). Em Goiás existe o Laboratório 

de Qualidade do Leite no Centro de Pesquisa em Alimentos 
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da Universidade Federal de Goiás. A seguir, estão elencados 

os principais passos para alcançar os padrões de qualidade 

exigidos pela legislação.
• Da porteira para dentro:

- Higiene – durante o processo de ordenha, ma-
nual ou automatizado, deve haver higienização 
de equipamentos e utensílios utilizados.
- Refrigeração adequada do leite – a IN 62 deter-
mina que o leite deve estar a 7 °C em, no máxi-
mo, três horas após a ordenha, tanto em tanque 
individual quanto em tanque coletivo.
- Manutenção adequada dos tanques nas 
propriedades – hoje o problema mais grave de 
Goiás está relacionado à queda de energia, que 
tem sido constante.
- Tempo de armazenamento do leite em tanques 
nas propriedades – a IN 62 determina que o lei-
te seja beneficiado em, no máximo, 48 horas.
- Sanidade dos rebanhos – principalmente rela-
cionada a cuidados para evitar mastite subclíni-
ca e uso de medicamentos que deixam resíduos 
no leite.
- Alimentação e manejo adequados do rebanho.

• Da porteira para fora:
- Logística – redução do tempo gasto na logística 
de transporte, principalmente no primeiro per-
curso (da fazenda ao transbordo).
- Treinamento do motorista – o motorista do 
caminhão de coleta de leite a granel tem papel 
fundamental no controle da qualidade do leite, 
pois, além do transporte, ele é responsável pela 
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coleta do leite para realização de análises, pelo 
manuseio e verificação das condições de higie-
ne das mangueiras e dos registros dos tanques 
de resfriamento e pela análise das condições de 
coleta do leite em cada tanque.
- Rastreabilidade do leite em tanques coletivos 
– coleta diária de amostras por produtor e pos-
terior envio para o laticínio junto com a amostra 
do tanque; isso porque os laticínios repassaram 
toda a responsabilidade de controle de qualida-
de para as cooperativas.

Logística e densidade no transporte

A logística de transporte do leite resfriado in natura ainda 

é um dos gargalos que interfere diretamente na composição 

do custo do leite, principalmente das cooperativas que fazem 

a coleta nas fazendas (primeiro percurso). Por isso, as coope-

rativas começaram a investir no planejamento de suas rotas 

de coleta e na melhoria de sua infraestrutura. Alguns fatores 

interferem na composição do custo da logística de transporte, 

tais como:
• Número de porteiras e colchetes existentes em cada 

rota – o motorista faz a coleta sozinho e o tempo gasto 
em cada porteira ou colchetes é, em média, de dois mi-
nutos (considerando ida e volta).

• Existência e situação do pátio de manobra – o pátio 
pode dificultar a circulação do caminhão e resultar em 
maior consumo de combustível.

• Estado de conservação das estradas e pontes.
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Outro fator que faz parte da composição do preço do leite 

e está diretamente relacionado com a logística é a densidade 

de coleta, que é a relação entre o volume de leite coletado na 

propriedade e a distância percorrida até o laticínio ou a indús-

tria de processamento. A densidade é calculada considerando 

o primeiro percurso (rota de coleta de leite nas propriedades), 

o segundo percurso (rota de transporte do leite já coletado até 

o laticínio e/ou indústria) e o volume de leite coletado e trans-

portado, de modo que:

em que:

D – densidade de transporte;

v – volume de leite coletado;

PP – distância (km) percorrida no primeiro percurso;

SP – distância (km) percorrida no segundo percurso.

As cooperativas consideram que a densidade ideal seria 

entre 45 e 50 L/km, considerando tanto o primeiro quanto 

o segundo percurso. No entanto, algumas delas atuam com 

densidade bem inferior em algumas rotas e, às vezes, em to-

das as rotas.

Para promover melhoria na densidade das rotas, uma das 

opções é a revisão dos pontos de coleta, o que implica, em 

certos casos, abrir mão de alguns fornecedores. As coopera-

tivas do território, contudo, têm buscado ações alternativas 

que objetivam melhorar a infraestrutura de coleta, buscando 

apoio do poder público e dos cooperados para a reforma das 

estradas, a instalação de mata-burros no lugar de porteiras e 
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colchetes e a manutenção dos pátios de manobra. Também 

há exemplos de bonificação por volume para incentivar o au-

mento da produção e, consequentemente, aumentar a densi-

dade da coleta pelas cooperativas.

Gestão

Algumas cooperativas do Território têm criado mecanis-

mos para atender às demandas de seus cooperados, princi-

palmente no gerenciamento de aspectos que estão da porteira 

para fora, tais como:
• Fidelização dos cooperados – há exemplos de bonifi-

cação por volume, em que o produtor recebe R$0,01 a 
mais por litro de leite para cada 100 litros a mais en-
tregues a cada dois dias. E há também exemplo de coo-
perativa que está melhorando a qualidade do leite pela 
bonificação dos produtores, pagando R$0,03 a mais por 
litro se a CBT não ultrapassar 100 mil e se os coopera-
dos frequentarem reuniões mensais que também fun-
cionam como espaço de sensibilização para a questão 
da qualidade do leite.

• Assessoramento técnico – contratação de técnicos 
qualificados para atender o produtor da porteira para 
dentro, com a implantação do programa de Boas Práti-
cas Agropecuárias (BPA).

• Capacitação – qualificação dos dirigentes sobre o geren-
ciamento das cooperativas e empoderamento dos coo-
perados sobre seu empreendimento;

• Tanques coletivos – fornecimento de tanques de expan-
são que são utilizados de forma coletiva.

• Antecipação de soluções – apoio ao cooperado, da por-



Capítulo 3

  88   

teira para fora, com uso de capital de giro para aquisi-
ção de ração e financiamento de silos para armazena-
mento da ração a granel nas propriedades; implantação 
de programa de melhoramento genético e suporte bu-
rocrático ao produtor no que se refere à documentação.

Papel relevante do assessor técnico

A prestação de serviços de assessoramento técnico para a 

cadeia produtiva de leite na agricultura familiar terá de dia-

logar diretamente com o arranjo existente nas cooperativas 

e associações. O profissional deve atuar como indutor do 

desenvolvimento socioeconômico, incentivando o trabalho 

coletivo em conjunto com os agricultores e as agricultoras 

de modo que consigam avançar na melhoria tanto da portei-

ra para dentro (manejo, rebanho, qualidade inicial do leite) 

quanto da porteira para fora (qualidade dos produtos, agre-

gação de valor, comercialização, preço). As dificuldades rela-

cionadas à cadeia produtiva de leite na agricultura familiar 

podem ser solucionadas com orientação para a simples mu-

dança de hábitos dos agricultores e com a melhor utilização 

de manejos e tecnologias de baixo custo que garantem me-

lhorias na produção e na qualidade do produto, sem deixar 

de valorizar o saber do agricultor.
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Olericultura

Adenil Diniz, Alexsander Seleguini

No sistema de produção familiar, a olericultura é um ele-

mento fundamental, seja para garantir a segurança alimentar 

da família seja como fonte alternativa de renda. Desse modo, 

este texto orienta o cultivo de hortaliças em pequenas pro-

priedades rurais.

Passos para a implantação da horta

Escolha do local

O primeiro passo na implantação de uma horta é a escolha 

do local, pois este influencia de forma direta e indireta tan-

to na quantidade quanto na qualidade do produto colhido. É 

importante escolher um terreno que não esteja em áreas de 

reserva legal e nem de preservação permanente (APP) como 

encostas, nascentes, beira de lagos, rios e córregos. Além dis-

so, é preciso dar atenção especial também ao solo e à sua ferti-
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lidade, ao relevo, à localização e ao acesso (Trani et al., 2007).

Os solos não devem ser excessivamente argilosos, pois são 

difíceis de ser trabalhados. Caso não haja escolha, o solo pode 

ser melhorado com a aplicação de adubo orgânico e areia la-

vada para retirar moléstias.

Com relação à fertilidade, embora as características quími-

cas do solo possam ser alteradas, os resultados iniciais serão 

melhores quando a área já tiver fertilidade média ou alta. A 

presença de determinadas espécies de plantas daninhas no 

local pode ser um indicativo da qualidade do solo. Enquanto 

a presença de barba-de-bode e sapé indicam solos de baixa 

fertilidade, a beldroega, o caruru e o capim colonião sugerem 

solos de boa fertilidade.

No que concerne ao relevo, a área deve ser plana ou leve-

mente inclinada, mas de forma que permita o escoamento da 

água da chuva e a irrigação. Caso o local seja de inclinação 

acentuada, declive superior a 12%, recomenda-se adotar prá-

ticas de controle da erosão, tais como curva de nível e terra-

ços. Em áreas com inclinação acima de 18% não se recomenda 

a instalação da horta ou de outras culturas anuais.

Quanto à localização, é importante evitar baixadas úmi-

das, com forte neblina no inverno, pois elas podem favorecer 

o surgimento de doenças nas folhas de diversas hortaliças. 

O local deve receber luz solar o dia inteiro e não deve ficar 

próximo às árvores de grande porte, uma vez que a maioria 

das hortaliças não tolera sombra. A área deverá estar acima 

e distante, pelo menos 50 metros, de fossas sanitárias, para 

que não haja contaminação.
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No tocante ao acesso, o local deve estar próximo aos reser-

vatórios de água para facilitar a irrigação, pois a disponibilida-

de de água é um fator determinante para o sucesso do empre-

endimento (Figura 1). Dessa forma, a construção de minipoço 

ou reservatório que disponibilize água potável próximo à hor-

ta deve ser priorizada. No cerrado, particularmente, a irriga-

ção é fundamental para a horticultura e a fruticultura.

Figura 1 - Reservatório para a irrigação da horta com regador

Fotografia: Adenil Diniz.

Construção da horta

Após escolher o local e providenciar o fornecimento de 

água de boa qualidade, a limpeza da área é o próximo passo a 

ser seguido. A limpeza consiste na retirada de todo o material 

não desejado presente no local e também na capina do terre-

no. Não se deve utilizar herbicida para o controle do mato ou 
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da gramínea, pois esse produto interfere de forma negativa no 

crescimento e no desenvolvimento das hortaliças.

Concluída a limpeza, o local deve ser cercado para impedir 

a entrada de animais, sejam estes domésticos ou selvagens. 

Após o cercamento da área, faz-se a coleta de solo para análise 

de sua fertilidade. Realizada a análise, deve-se procurar um 

técnico qualificado para fazer a interpretação e a recomenda-

ção das correções necessárias.

Se for preciso fazer a calagem do terreno (aplicação de cal-

cário), ela deve ser realizada antes do levantamento dos can-

teiros, isto é, três meses antes da implantação das culturas. 

A calagem serve para regular o pH do solo e garantir que as 

plantas tenham condições adequadas para absorver os nu-

trientes que precisam para crescer (Filgueira, 2008). Caso 

esteja na estação seca do ano, é preciso irrigar a área após a 

aplicação do calcário, proporcionando melhor reação química 

do produto no solo.

Após a calagem, inicia-se o levantamento dos canteiros. 

É importante que estes sejam construídos seguindo o nível 

do terreno, o que diminui a perda de solo por processos ero-

sivos e o surgimento de regueiras por causa da ação das en-

xurradas. Os canteiros devem possuir altura mínima de 25 

centímetros, favorecendo o bom desenvolvimento do siste-

ma radicular das plantas. Esse procedimento deve ocorrer, 

principalmente, para espécies em que se aproveita a raiz da 

planta, tais como a cenoura, a beterraba, o nabo e a mandio-

quinha-salsa (Fontes, 2005).
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Formação de mudas e transplantio

A propagação das hortaliças pode ser realizada por meio 

de sementes ou utilizando partes da planta do cultivo ante-

rior como rebentos, tubérculos, bulbos ou ramas. A formação 

de mudas é uma fase muito importante, pois dela depende o 

sucesso do plantio. A maioria das hortaliças necessita de um 

local de semeadura destinado à produção de mudas, as quais 

serão posteriormente transplantadas para os canteiros defini-

tivos. Entretanto, algumas hortaliças, como a cenoura e a sal-

sa, devem ser semeadas no canteiro definitivo, o que dispensa 

o transplante. Também há aquelas que são plantadas direta-

mente no solo sem a necessidade de canteiro. Dependendo da 

finalidade da horta ou da forma como as mudas são produzi-

das, existem hortaliças que podem ser semeadas de mais de 

uma maneira (Filgueira, 2008).

Produção de mudas para transplante

Para algumas espécies, é necessário preparar as mudas 

para o futuro transplante. Os sistemas mais usados são em 

sementeira, em copinhos de jornal ou em bandejas de iso-

por ou plástico.

Em sementeiras são produzidas mudas de hortaliças como 

agrião, alface, brócolis, cebola, cebolinha, chicória, couve-flor 

e repolho. Uma sementeira pode ser um canteiro rústico, tem-

porário ou mais sofisticado. O importante é que satisfaça as 

exigências iniciais de cada espécie com relação à germinação 

e ao desenvolvimento da plântula. Dessa forma, é importante 

planejar bem a sua localização, que deve receber luz solar ao 
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longo do dia e ter disponibilidade de água. A proximidade do 

terreno de implantação definitiva da cultura também é dese-

jável, pois facilita o manuseio e o transporte das mudas.

O leito de uma sementeira deve ser constituído de solo de 

textura média, mais arenoso do que argiloso, não podendo ser 

pesado; adequadamente fértil, mas sem excesso de nitrogê-

nio; rico em matéria orgânica decomposta e com ótimas pro-

priedades físicas (arejamento, retenção de umidade e drena-

gem). A constituição ideal do solo de um leito é aquela em que 

quando um pouco dele for umedecido e apertado na palma da 

mão forme um torrão, que se desfaz ao ser esfregado entre os 

dedos. Alguns materiais como o terriço de mata e o esterco de 

curral curtido e peneirado podem ser utilizados para a ade-

quação do solo do leito da sementeira.

A dimensão ideal de um canteiro para sementeira, objeti-

vando facilitar a semeadura e a execução dos tratos culturais, 

é de 1,0 x 0,20 metro, com o comprimento variável, porém sem 

ultrapassar cinco metros, evitando perder tempo com a movi-

mentação das pessoas. Um grande problema desse sistema é 

que as mudas são transplantadas com a raiz nua, ou seja, sem 

torrão e, por isso, passam por um forte estresse. Uma alterna-

tiva para os olericultores iniciantes é realizar o transplante das 

mudas sempre no final da tarde, para evitar sua desidratação.

O copinho de jornal é uma boa opção para o tomate, o pi-

mentão e o jiló. O copinho evita o problema do transplantio ao 

permitir que as mudas sejam transplantadas com torrão, sem 

danos. Entretanto, o peso e o volume elevados das mudas na 

hora do transplante limitam esse sistema de produção.
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A maior parte das hortaliças pode ser semeada em bande-

jas e depois transplantada para o local definitivo. A bandeja 

de isopor ou plástica contorna os problemas dos sistemas an-

teriores ao permitir o transplante com o torrão e ao facilitar o 

deslocamento para diferentes locais (Figura 2).

Figura 2 - Bandejas para produção de mudas

Fotografia: Gabriel Medina.

As bandejas contêm orifícios, denominados células, que 

são preenchidos com substratos antes da semeadura. Existem 

substratos comerciais com diversas composições, sendo mais 

comuns aqueles à base de casca de pinus ou eucalipto previa-

mente carbonizado, fibra de coco, turfa e húmus de minhoca.

Recomenda-se o uso de bandejas de 128 células para horta-

liças de frutos e folhas. Entretanto, algumas hortaliças folho-

sas menos vigorosas como a alface e a chicória podem tam-

bém ser semeadas em bandejas de 200 células.
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O transplante consiste na operação de retirar a muda e 

plantá-la no local definitivo, geralmente em sulco ou cova. 

Deve ser realizado quando as mudas tiverem de quatro a seis 

pares de folhas definitivas e de 10 a 15 centímetros de altu-

ra. Antes do transplante, as bandejas ou o canteiro devem ser 

bem molhados para facilitar a retirada das mudas.

Semeadura direta em local definitivo

A maioria das espécies propagadas por sementes pode ser 

semeada diretamente no local definitivo; isso evita a traba-

lhosa operação de transplante. Tais espécies podem ser reu-

nidas em três grupos de culturas. Há as culturas com pouca 

tolerância ao transplante que devem ser semeadas em sul-

cos ou covas com espaçamentos amplos como a melancia e 

outras cucurbitáceas. Existem também as culturas que po-

dem tolerar ou não o transplante e devem ser semeadas em 

sulcos com espaçamentos mais estreitos como feijão-vagem 

e demais fabáceas, milho e quiabo. Por fim, há as culturas 

que podem tolerar ou não o transplante e devem ser semea-

das em sulcos superficiais, sobre o leito de canteiros defini-

tivos, tais como a maioria das hortaliças tuberosas: cenoura, 

rabanete, rábano, nabo e beterraba.

Propagação por mudas (vegetativa)

Existem várias espécies de plantas cultivadas em horta que 

são propagadas somente por meio de órgãos vegetativos como 

os rebentos, os tubérculos, os bulbos e as ramas. É o caso do 

chuchu e da batata-doce. Para estas espécies não é possível 
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comprar sementes na loja agropecuária ou no supermercado. 

O horticultor precisará conseguir com outro produtor algu-

mas mudas para começar seu plantio, e separar suas próprias 

mudas para cultivos futuros.

Adubação de plantio e cobertura

Após a confecção dos canteiros, é feita a adubação de plan-

tio e, posteriormente, a adubação de cobertura. A adubação 

pode ser química, mas a recomendação é trabalhar com a 

adubação orgânica para reduzir custos e garantir a qualida-

de dos alimentos produzidos. A adubação de cobertura deve 

começar quando as hortaliças tiverem, em média, de seis a 

oito folhas ou de 10 a 15 centímetros de altura, dependendo 

da espécie de hortaliça.
• Adubação química: sistema raramente utilizado pelos 

agricultores familiares de Goiás, que preferem a aduba-
ção orgânica. Na adubação de plantio convencional, os 
adubos mais comuns são as formulações de nitrogênio, 
fósforo e potássio NPK 04-14-08, 04-30-10 e 05-25-15, 
dependendo da análise do solo. Alguns agricultores uti-
lizam a adubação química em cobertura, sendo a ureia 
agrícola (seis gramas por metro quadrado) e o sulfato de 
amônia (15 gramas por metro quadrado) os fertilizan-
tes mais utilizados. Para adubação de cobertura, alguns 
agricultores usam ainda o nitrato de cálcio (sete gramas 
por metro quadrado) como fonte de nitrogênio e de cál-
cio e cloreto de potássio (5 gramas por metro quadrado) 
como fonte de potássio.

• Adubação orgânica de plantio: sugere-se priorizar adu-
bos orgânicos, pois melhoram a estrutura do solo, sua 
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permeabilidade, e aumentam o número de organismos 
úteis, entre outros benefícios (Raij et al., 1997). Os adu-
bos orgânicos podem ser aplicados na mesma época da 
calagem, cerca de trinta a quarenta dias antes do plan-
tio. Existem várias formas de adubação orgânica:

Esterco: são preferíveis adubos orgânicos bem 
curtidos, o mais seco possível, e peneirados para 
boa distribuição e incorporação. Recomenda-se to-
mar cuidado ao utilizar esterco de origem e sanidade 
desconhecidas para não introduzir na horta plantas 
daninhas de difícil controle como a tiririca, o capim-
-pé-de-galinha, o capim-colchão e também patóge-
nos causadores de doenças. As quantidades a ser 
aplicadas dependem do tipo de produto (origem):

- Esterco bovino ou equino: de 4 a 16 litros por 
metro quadrado;
- Húmus de minhoca, esterco de galinha, de 
frango, de porco ou de cabra: de 1 a 4 litros por 
metro quadrado. 

Devem-se utilizar doses menores quando os es-

tercos forem puros ou utilizados em solos de boa 

fertilidade.

Compostagem: outra alternativa é a produção e 

utilização do composto orgânico na propriedade. 

No caso da compostagem, recomenda-se a mis-

tura do esterco com outros materiais como ser-

ragem, capim picado, restos de folhas e casca de 

arroz. Em geral, mistura-se uma parte de esterco 

animal para três a quatro partes de outro produ-

to, umedecendo e revirando esse material a cada 
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dez dias (ver Anexo). Cerca de três a quatro meses  

depois, estará pronto um bom fertilizante orgâni-

co. Para melhorar sua qualidade, recomenda-se 

misturar no início do seu preparo de 20 a 30 qui-

los de fosfato natural ou farinha de ossos por me-

tro cúbico do composto orgânico.

Fosfato de Arad e termofosfato Yoorin: esses dois 

produtos são encontrados em lojas agropecuárias 

que também disponibilizam a recomendação para 

a adubação. O fosfato de Arad é fonte importante 

de nutrientes como fósforo e cálcio. O termofosfato 

Yoorin traz fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, boro, 

cobre, manganês, silício e zinco.
• Adubação orgânica de cobertura: em sistemas de culti-

vo agroecológico, para a adubação de cobertura podem 
ser utilizados os mesmos adubos usados na adubação 
de plantio. Mas a sugestão técnica é priorizar adubos 
orgânicos líquidos, como o biofertilizante novo super-
magro ou adubos orgânicos sólidos, como o bokashi, ou 
ainda a torta de mamona (5% de nitrogênio), a farinha de 
casco e chifres bovinos (14% de nitrogênio) e a silagem 
(ou farinha) de pescado (7% de nitrogênio) (ver Anexo). 
Estes últimos devem ser aplicados ao lado das plantas e 
incorporados ao solo para não atraírem insetos.

Biofertilizante novo supermagro: utilizado como 

adubo foliar, é composto por diversos produtos que 

vão desde minerais, como cloreto de cálcio e sul-

fato de zinco, até produtos orgânicos, como leite, 

açúcar mascavo e fosfato de Araxá (ver Anexo).
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Bokashi: composto orgânico preparado com a 

mistura de materiais vegetais ou animais, incluin-

do a utilização de produtos contendo micro-orga-

nismos úteis (ver Anexo). O uso desses micro-orga-

nismos acelera o processo de compostagem e ree-

quilibra a população microbiana de solos cansados.

Manejo da irrigação

A irrigação consiste na aplicação de água no solo, na quan-

tidade adequada e no momento certo, com a finalidade de pro-

porcionar a umidade necessária ao pleno desenvolvimento 

das culturas (Souza; Rezende, 2006). A quantidade de água re-

querida pelas plantas varia com a sua fase de desenvolvimen-

to e com as condições climáticas locais. Plantas jovens conso-

mem menos água que as adultas em pleno desenvolvimento.

O sistema de irrigação a se adotar varia de espécie para espé-

cie. Para quiabo, jiló, tomate, couve, pimentão e outras espécies 

arbustivas, o ideal é a irrigação por gotejamento. Já em plantios 

mais adensados, de espécies de pequeno porte, como cenoura, 

beterraba, alface, cebolinha e salsinha, recomenda-se a irriga-

ção por aspersão, seja microaspersão, seja convencional.

O manejo da água em áreas irrigadas consiste em monito-

rar, periodicamente, o consumo pelas plantas. Isso possibilita 

determinar o tempo de funcionamento do sistema de irrigação.

Controle de plantas invasoras

Assim como outras culturas, as hortaliças são sensíveis 

às interferências impostas pelas plantas daninhas. Destaca-
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-se a competição pelos fatores de crescimento, liberação de 

substâncias químicas alelopáticas e multiplicação de pragas e 

doenças (Filgueira, 2008).

No método químico, é fundamental a disponibilidade de 

herbicidas registrados, de mão de obra treinada e de bons 

equipamentos de aplicação. No método agroecológico, as 

plantas invasoras (mato) presentes nos canteiros devem ser 

controladas por meio de capinas com enxadas, enxadões ou 

arranquio com a mão. No entanto, deve-se ter cuidado para 

não causar danos às raízes das plantas cultivadas. Reco-

menda-se deixar o mato entre os canteiros (nos caminhos), 

pois serve como proteção contra processos erosivos e tam-

bém como abrigo aos inimigos naturais de diversas pragas. 

Entretanto, nesse caso, é indicado fazer a roçagem da parte 

aérea para evitar que o mato fique alto e facilitar o trânsito 

dentro da horta.

Controle de pragas

As principais pragas da parte aérea que trazem prejuízos ao 

olericultor são lagartas, pulgões, ácaros, tripes, cochonilhas, 

percevejos, vaquinhas, formigas, lesmas e caramujos (Trani 

et al., 2007). Nas hortas pequenas deve-se evitar o uso de de-

fensivos agrícolas (agrotóxicos) que podem acarretar danos à 

saúde humana e ao meio ambiente. Recomenda-se, sempre 

que possível, o uso de substâncias naturais, como caldas que 

podem ser produzidas pelo próprio agricultor (ver Anexo), tais 

como calda de alho, de pimenta e de enxofre. A utilização de 

plantas repelentes e de iscas com feromônio também são op-
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ções que podem ser adotadas nesse processo.
• Calda de alho: solução usada para o controle de lagar-

tas e pulgões. Fazer uma solução com alho, água, sabão 
neutro e óleo mineral; dissolvê-la em vinte partes de 
água e aplicar sobre as plantas. A calda de alho também 
é utilizada como repelente a insetos-pragas, além de 
servir como bactericida e como fungicida. Recomenda-
-se um período de carência de 36 horas para colheita 
após a aplicação.

• Calda de pimenta: fórmula eficiente no controle de 
pragas como vaquinha, pulgão, grilos e lagartas. Sua 
eficiência aumenta quando misturada a outras caldas, 
como, por exemplo, a de alho. Seu preparo também é 
simples e consiste em bater no liquidificador pimen-
ta, sabão de coco em pó e água. Em seguida, adicionar 
o mesmo volume de água, coar bem e aplicar sobre as 
plantas atacadas. Deve-se esperar doze dias para a co-
lheita.

• Calda de enxofre: receita utilizada para o controle do 
ácaro, praga comum em plantas como pimentão e to-
mate. Seu preparo é um pouco mais complexo, pois é 
necessário que se faça uma pasta utilizando enxofre 
em pó e sabão líquido neutro, que será dissolvida em 
água quente, coada e diluída em água, podendo ser 
utilizada, através de pulverizações, sobre as plantas 
infestadas. Utiliza-se uma colher de sopa de enxofre 
para cada litro de água.

No controle convencional, produtos como Confidor são 

utilizados para o controle de lagartas, pulgões, vaquinhas e 

cupins. Já os do tipo vertimec são usados para o controle do 
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ácaro. Porém, é necessário que seja respeitado o período de 

carência de cada produto em conformidade com cada cultura.

Quanto ao controle de pragas do solo, tais como coró, ne-

matoides e cupins, a prevenção é a melhor solução. O plantio 

de espécies de plantas que atuam como repelentes naturais 

dessas pragas, tais como crotalária e cravo-de-defunto, a rota-

ção das culturas dentro da área e a rotação de áreas dentro da 

propriedade são medidas que ajudam a prevenir tal problema. 

Outro método eficiente é a solarização que consiste na cober-

tura do solo, preferencialmente úmido, antes do plantio, com 

um plástico transparente durante o período de maior radiação 

solar. A solarização faz a desinfestação do solo para o controle 

de fitopatógenos, plantas daninhas e pragas (Ghini, 1997).

Controle de doenças

As culturas produzidas em hortas são, seguramente, 

aquelas mais afetadas por doenças ocasionadas por micro-

-organismos fitopatogênicos. As doenças são causadas por 

fungos, bactérias ou vírus. O controle integrado, com o uso 

de métodos variados (preventivo, químico, biológico, físico e 

genético), deve sempre ser priorizado pelos produtores, uma 

vez que pode ser mais efetivo e barato (Filgueira, 2008).

As doenças fúngicas são mais comuns em hortaliças e 

podem afetar todas as partes da planta ao longo dos vários 

estágios de desenvolvimento, inclusive pós-colheita e 

pré-plantio. Alguns exemplos de doenças fúngicas são: 

antracnose, míldio, oídio, queima das pontas e ferrugens. 

Nas lesões fúngicas desenvolvem-se as formas infectantes, 
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os esporos, disseminados por meios variados (vento, água, 

sementes, mãos, ferramentas, tutores etc.). As doenças 

causadas por fungos são de mais fácil controle quando 

comparadas com as bacterianas ou viróticas. No caso da 

adoção de métodos convencionais de controle, produtos à 

base de oxicloreto de cobre têm se mostrado eficientes no 

controle de doenças causadas por fungos e bactérias. Nas 

práticas agroecológicas, a utilização de caldas, como calda 

de alho, calda bordalesa e calda sulfocálcica são medidas que 

têm demonstrado sucesso no controle de doenças causadas 

por fungos. É importante alertar que não devem ser utilizadas 

caldas à base de cobre em períodos de floração das plantas, 

pois esse elemento costuma causar o abortamento das flores.

As bacterioses são disseminadas por sementes botânicas, 

partes vegetativas utilizadas na propagação, mãos contamina-

das, implementos agrícolas e água de irrigação. São capazes 

de afetar todas as partes da planta, inclusive aquelas subterrâ-

neas, já que algumas bactérias habitam o solo. Alguns exem-

plos de doenças causadas por bactérias são: podridão-mole, 

canela-preta e talo-oco. A prevenção de doenças causadas por 

bactérias se dá fazendo a esterilização das ferramentas de tra-

balho, assim como das mãos e das luvas, todas as vezes em 

que forem utilizadas. O uso de caldas, como a de alho, a bor-

dalesa e a sulfocálcica, tem demonstrado sucesso no controle. 

Uma vez que a doença está instalada, a eliminação das plantas 

doentes é a opção mais eficiente.

As viroses podem ser transmitidas pela mão contami-

nada do agricultor ao transplantar mudas ou efetuar tratos 
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culturais que ferem a planta, pelos instrumentos cortantes e 

até pelo contato entre uma folha afetada e outra sadia. Tam-

bém os insetos-vetores adquirem o vírus ao se alimentarem 

sobre uma planta doente e contaminam as plantas sadias 

quando as sugam. Destacam-se como vetores os ácaros e in-

setos-sugadores como mosca branca, percevejos, pulgões e 

tripes. Alguns exemplos de doenças causadas por vírus são: 

mosaico dourado, mosaico comum e sapeca. Nesses casos, o 

controle de ácaros e insetos-sugadores que transmitem tais 

doenças constitui uma forma de evitar o seu surgimento. Os 

ácaros são normalmente controlados com calda de enxofre 

e os insetos com calda de alho e pimenta. Quanto à mosca 

branca, o seu controle tem se mostrado eficiente por meio 

da utilização de uma calda composta pela mistura de cinco 

gramas de sal de cozinha (uma colher de chá) para 20 mili-

litros de vinagre (uma colher de sopa) em um litro de água, 

acrescentando 2,5 mililitros (meia colher de chá) de deter-

gente líquido e pulverizando as plantas atacadas a cada cin-

co ou sete dias. Outra forma é a esterilização das ferramen-

tas de trabalho utilizadas na horta pela imersão em água a 

70 graus e em solução, a 10%, de hipoclorito de sódio (água 

sanitária). No entanto, quando doenças causadas por vírus 

já estão presentes na horta, as opções que restam são o ar-

ranquio e a queima das plantas infectadas, bem como o con-

trole intensivo dos insetos que são transmissores de vírus. O  

Quadro 1 demonstra as alternativas agroecológicas utiliza-

das pelos agricultores para o controle de pragas e doenças.
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Quadro 1 - Alternativas agroecológicas utilizadas pelos 
agricultores familiares em hortas

Práticas do método 
convencional

Práticas do método 
agroecológico

Adubação de plantio
Normalmente é 
orgânica. Raramente 
química com NPK

Aplicação de esterco 
curtido, compostagem, 
fosfato de Arad e 
termofosfato Yoorin

Adubação de 
cobertura

Adubação química com 
ureia agrícola e sulfato 
de amônia

Biofertilizante novo 
supermagro, bokashi e 
outros

Controle de plantas 
invasoras Aplicação de herbicidas Capina manual e roçagem

Controle de pragas
Aplicação de inseticidas 
e acaricidas

Aplicação de caldas de 
alho, de pimenta e de 
enxofre

Doenças

Causadas 
por fungos

Aplicação de fungicidas 
sintéticos

Aplicação de caldas 
de alho, bordalesa e 
sulfocálcica

Causadas 
por 

bactérias

Aplicação de 
bactericidas sintéticos

Aplicação de caldas 
de alho, bordalesa, 
sulfocálcica e 
esterilização dos 
materiais

Causadas 
por vírus

Aplicação de inseticida 
para eliminar vetor

Controle de ácaros (com 
calda de enxofre) e de 
insetos- sugadores (com 
calda de alho e pimenta) 
e esterilização das 
ferramentas de trabalho

Com relação às doenças de solo, a forma mais eficiente de 

controle é a rotação de culturas dentro da área e a rotação 

de área dentro da propriedade. Quanto à rotação de culturas 

dentro da horta, devem-se observar alguns princípios como: 

não sequenciar plantas da mesma família no mesmo canteiro, 

sempre alternar as plantas de que se aproveitam as raízes com 
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as plantas de que se aproveitam as folhas e, posteriormente, 

com as plantas de que se aproveitam os frutos.

Avaliação da adoção das alternativas agroecológicas

A metodologia de trabalho utilizada com os agricultores 

familiares assessorados em Itapuranga previu visitas men-

sais do técnico às propriedades. Após a primeira visita para 

a construção da proposta técnica com o agricultor, a cada vi-

sita foi trabalhada uma etapa da proposta com a sua implan-

tação no campo.

O trabalho de assessoramento para a transição agroecoló-

gica foi realizado com dez agricultores familiares. Ao fim, a 

adoção das alternativas agroecológicas propostas foi avaliada 

pelos técnicos e agricultores (Tabela 1).

Com relação à adubação de plantio, todos os agricultores 

atendidos pelo projeto já utilizavam esterco bovino na aduba-

ção mesmo antes do início do assessoramento técnico. Depois 

disso, 40% dos agricultores passaram a usar também a com-

postagem. Isso se deve à boa disponibilidade dos produtos 

para fazer a compostagem na propriedade e à facilidade de 

seu preparo e utilização. Nenhum agricultor usou adubação 

química no plantio.

No que se refere à adubação de cobertura, 80% dos agri-

cultores adotaram a alternativa agroecológica buscando me-

lhorar a qualidade dos produtos e diminuir o custo de manu-

tenção da horta. No entanto, 20% dos agricultores preferiram 

utilizar adubação química, haja vista que ela proporciona 
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uma diminuição no ciclo das culturas quando comparada à 

adubação orgânica.

No controle de plantas invasoras, todos os agricultores já 

adotavam a capina manual devido ao risco de fitotoxidez nas 

plantas causada pelos herbicidas.

Para o controle de pragas, 40% adotaram o sistema agro-

ecológico, particularmente a calda de pimenta, para garantir 

a qualidade do produto e pelo baixo custo de manutenção da 

horta, em razão da utilização de produtos existentes na pro-

priedade. Contudo, 60% deles não adotaram nem o sistema 

agroecológico nem o convencional, ou preferiram o conven-

cional por causa da facilidade de se encontrar um produto já 

formulado no mercado, pronto para uso, e que não causa pro-

blemas como entupimento de bomba e ardor pelo corpo.

Concernente ao controle de doenças:
• Fungo – a maioria dos agricultores, 70%, consegue iden-

tificar o causador da doença e, a partir daí, utiliza o 
produto agroecológico adequado (caldas). Todavia, 30% 
não adotam nenhuma prática, seja agroecológica, seja 
convencional, por não conseguirem identificar o causa-
dor da doença. A calda bordalesa foi a mais utilizada pe-
los agricultores por causa da facilidade em seu preparo, 
disponibilidade da matéria-prima na região e eficiência 
no controle das doenças.

• Bactéria – metade dos agricultores adota práticas 
agroecológicas, porém com dificuldades. A utilização 
de caldas, como a de alho, e o manejo adequado da 
irrigação (não irrigar em excesso) são práticas que 
favoreceram o controle de doenças da parte aérea 



Capítulo 4

  110   

causadas por bactérias. No entanto, sistemas de 
irrigação inadequados e o valor elevado do alho são as 
dificuldades encontradas pelos agricultores. Os outros 
50% não adotam nenhuma prática, seja agroecológica, 
seja convencional, por não conseguirem identificar o 
problema. A calda bordalesa foi a mais utilizada pelos 
agricultores, pois ela já era empregada para o controle 
de doenças causadas por fungo.

• Vírus – há dificuldade de se controlar a maior parte 
dos vetores de vírus, como é o caso da mosca branca, 
que consegue suportar diversas substâncias utilizadas 
como defensivos. Entre os agricultores, 40% não ado-
tam nenhuma prática, seja agroecológica, seja conven-
cional, por não conseguirem identificar o problema. Os 
outros 60% adotam práticas agroecológicas, porém com 
dificuldades. Estas práticas consistem no arranquio 
de plantas infectadas e no controle de pragas-vetores. 
As pragas-vetores controladas foram: ácaros, utilizan-
do calda de enxofre, e insetos-sugadores como mosca 
branca, percevejos, pulgões e tripes, utilizando caldas 
de alho e de pimenta.

Para o controle de doenças do solo, a rotação de culturas e 

o plantio de plantas repelentes, como a crotalária, são práti-

cas relevantes. Contudo, a dificuldade em encontrar semen-

tes de plantas repelentes em lojas agropecuárias de pequenas 

cidades é um fator que restringe a adoção dessa prática. Dos 

agricultores de Itapuranga, 70% não adotam nenhuma práti-

ca de controle, seja agroecológica, seja convencional, por não 

conseguirem identificar o problema.
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Tabela 1 - Adoção de manejos agroecológicos pelos agricultores

Discriminação dos 
passos

Agricultor Porcentual 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adubação de plantio: 
uso de compostagem 

e esterco bovino
S S S S s S S S S S 100

Adubação de 
cobertura: uso de 

biofertilizante
S S S S N S S N S S 80

Controle de plantas 
invasoras: capina 

manual
S S S S S S S S S S 100

Controle de pragas 
aéreas: uso de calda 

de pimenta
S N N* S N N* N* N S S 40

Doenças

Fungo – 
calda bor-

dalesa
S S N* S S N* S N* S S 70

Bactéria 
– calda de 

alho
S S N* S N* N* S N* N* S 50

Vírus – pre-
venção S S S N* S N* S N* N* S 60

Nota: S - Agricultores que utilizam a ferramenta agroecológica; N - Agricultores que não utilizam a 
ferramenta agroecológica; N* - Agricultores que não utilizam a ferramenta agroecológica nem a  
convencional.

Práticas com maior potencial de adoção

O desafio para os assessores trabalharem construindo as 

propostas técnicas com os agricultores, levando em conta seus 

interesses e capacidades, está lançado. Os resultados indicam 

que muitos agricultores adotaram parte significativa das prá-

ticas agroecológicas. Contudo, houve casos em que as práticas 
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tiveram de ser substituídas ou não foram adotadas por esta-

rem fora das possibilidades e interesses dos agricultores.

Com base na experiência concreta em Itapuranga, foi feita 

uma avaliação sobre o potencial mais alto ou mais baixo de 

adoção de algumas práticas agroecológicas (Quadro 2). Cabe 

ressaltar que o potencial de adoção de cada uma das práticas 

propostas depende muito do perfil dos agricultores assessora-

dos. O fator fundamental para o assessor técnico é estar aberto 

a construir cada passo de acordo com os interesses e capacida-

des dos agricultores.

Quadro 2 - Grau de adoção (alto, médio, baixo) pelos agricultores 
das práticas agroecológicas na olericultura

Prática Grau de adoção pelos agricultores

A
du

ba
çã

o 
de

 p
la

nt
io

Aplicação de 
compostagem e esterco 
curtido

Alto – método agroecológico amplamen-
te utilizado pelos agricultores em razão 
da facilidade de se encontrar materiais 
para a compostagem e esterco de ani-
mais na propriedade

Utilização de fosfato de 
Arad

Baixo – utilização restrita devido à difi-
culdade de se encontrar este produto 
em lojas agropecuárias de pequenas 
cidades e, quando encontrado, o alto 
custo desestimula o consumo. Além do 
mais, a disponibilização do nutriente 
fósforo à planta é demorada

Utilização de

termofosfato Yoorin

Baixo – a pouca utilização ocorre porque 
uma parcela significativa dos agriculto-
res não conhece este adubo.  O alto cus-
to também inviabiliza o uso, haja vista 
que o agricultor disponibiliza de boas 
fontes de adubos orgânicos na proprie-
dade, com custos praticamente nulos
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Prática Grau de adoção pelos agricultores
A

du
ba

çã
o 

de
 c

ob
er

tu
ra

Aplicação de 
biofertilizantes como o 
novo supermagro

Baixo – a grande quantidade de ingre-
dientes desconhecidos pelos agricul-
tores e a complexidade em prepará-lo, 
aliado à dificuldade na sua aplicação, 
devido ao entupimento do bico da bom-
ba, são fatores que reduzem sua adoção

Utilização de bokashi

Baixo – a grande quantidade de ingre-
dientes desconhecidos pelos agricul-
tores e a complexidade em prepará-lo 
desestimula seu consumo

Aplicação de esterco 
curtido e compostagem

Alto – a maioria dos agricultores prefere 
adotar o método agroecológico por cau-
sa da disponibilidade desses produtos 
na propriedade, no entanto, alguns ain-
da utilizam o método convencional por 
proporcionar um desenvolvimento mais 
rápido das culturas

Co
nt

ro
le

 d
e 

pl
an

ta
s 

in
va

-
so

ra
s

Capina manual e roçagem

Alto – o método agroecológico é am-
plamente utilizado em razão do risco 
de fitotoxidade gerado pelos produtos 
formulados

Co
nt

ro
le

 d
e 

pr
ag

as

Aplicação de calda de 
alho, calda de pimenta e 
calda de enxofre

Baixo – o tratamento convencional é 
mais utilizado pelos agricultores por 
causa da facilidade de se conseguir o 
produto já pronto para uso

Uso de armadilha 
luminosa  

Baixo – boa parte dos agricultores não 
conhece essa ferramenta para controle 
de pragas. A dificuldade em manuseá-la 
é fator que reduz sua utilização
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Prática Grau de adoção pelos agricultores
D

oe
nç

as

Causadas 
por fungos

Aplicação 
de calda 
bordalesa

Médio – o tratamento convencional é 
mais utilizado pelos agricultores em 
razão da facilidade de se conseguir o 
produto pronto para uso. A calda bor-
dalesa é menos utilizada por causa da 
dificuldade que os agricultores têm em 
encontrar o sulfato de cobre, que é uma 
das matérias primas para a elaboração 
da calda

Aplicação 
de calda 
sulfocálcica

Baixo – é pouco utilizada pela dificulda-
de em encontrar enxofre em pó nas lo-
jas agropecuárias de pequenas cidades 
e por possuir um similar que resolve os 
mesmos problemas, a calda bordalesa. 
Outro fator que dificulta sua utilização é 
o fato de ter de ser preparada no fogo, o 
que aumenta os riscos de acidentes

Causadas 
por  
bactérias

Aplicação 
de calda de 
alho, calda 
bordalesa e 
calda sulfo-
cálcica

Baixo – tanto o tratamento convencional 
quanto o tratamento agroecológico são 
pouco utilizados pelos agricultores em 
decorrência da dificuldade de identifi-
cação do problema. A calda de alho foi 
melhor recebida em Itapuranga que os 
demais métodos

Causadas 
por vírus

Prevenção 
e arranquio, 
controle 
de insetos 
vetores

Baixo – tanto o tratamento convencional 
quanto o tratamento agroecológico são 
pouco utilizados pelos agricultores em 
razão da dificuldade de identificação do 
problema
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Fruticultura

Alexsander Seleguini, Sabina Melo, Juliana Rodrigues, Naiara Sousa

A fruticultura é uma atividade importante para os agricul-

tores familiares, pois contribui para a diversificação do siste-

ma de produção, garantindo segurança alimentar e fonte adi-

cional de renda. O consumo anual de frutas frescas no Brasil é 

de 57 quilos por habitante por ano, enquanto o recomendado 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 100 quilos. 

Portanto, no país existe um grande potencial para o cresci-

mento do consumo de frutas.

A fruticultura poderá ser explorada com sucesso em mer-

cados locais, estaduais e regionais. Para tanto, é importante 

produzir frutas de boa qualidade, com oferta regular, livre de 

resíduos de agrotóxicos e a preços competitivos (Fachinello; 

Nachtigal; Kersten, 1996).

A demanda por alimentos mais saudáveis, ricos em vita-

minas e sais minerais, mas de baixo poder calórico, é uma 

das principais preocupações da sociedade moderna. As fru-
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tas preenchem, em grande parte, essa necessidade. Em se 

tratando de alimentos mais saudáveis, a principal apreensão 

está na utilização dos agrotóxicos que, em muitos casos, ex-

cede a racionalidade. Os consumidores vêm valorizando a 

adoção de práticas adequadas de manejo de pomar para a 

prevenção de pragas e doenças que reflitam na redução do 

uso de agrotóxicos.

Muitos agricultores familiares estão investindo em fruticul-

tura por causa do crescente mercado de frutas, as quais são im-

portantes para a segurança alimentar dos agricultores e tam-

bém para a diversificação das fontes de renda das famílias.

Passos para a implantação da fruticultura

Planejamento

A implantação de pomares frutíferos requer planejamento 

por parte do agricultor. O sucesso do projeto está diretamen-

te ligado à escolha da variedade, da qualidade da muda e dos 

cuidados no plantio e manejo. Ao escolher as espécies e va-

riedades frutíferas para o plantio, deve-se dar preferência às 

que tenham maior aceitação no mercado, bem como às que o 

agricultor tenha mais experiência ou interesse em plantar.

Para a escolha do solo, de maneira geral, as características 

físicas, como a estrutura e a profundidade, são mais impor-

tantes do que as características químicas. As condições quí-

micas, pela aplicação de fertilizantes, são de correção mais 

fácil e barata do que as físicas.

O local para o plantio de um pomar deve preencher alguns 
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requisitos que permitam obter plantas produtivas, sadias e 

duradouras. O terreno precisa ser plano ou levemente incli-

nado e o solo necessita de profundidade além de ser bem dre-

nado e livre de cascalho. Por fim, é importante ter disponibili-

dade de água nas proximidades para irrigação.

Em pesquisa realizada com dez produtores de fruticul-

tura foram encontradas 61 espécies nos pomares visitados, 

que pertencem a 26 famílias e 53 gêneros (Quadro 1). Cada 

pomar tinha, em média, trinta espécies plantadas, sendo a 

maioria frutífera. Com essa diversidade de espécies, esses 

pomares podem ser classificados como Sistemas Agroflores-

tais (SAFs), pois conseguem abrigar alta diversidade de espé-

cies em pequeno espaço.

Quadro 1 - Espécies encontradas nos pomares de produtores 
rurais do município de Itapuranga (GO)

Família Nome científico Nome 
Comum

Finalidade 
comercial 

local

Anacardiaceae

Myracrodruon urundeuva
Allemão

Aroeira Madeira

Spondias mombin L. Cajá Polpa/feira

Spondias sytherea Sonn Cajá-manga Polpa/Feira

Spondias sp. Cajazinho Polpa/feira

Anarcadium ocidentale L. Caju Polpa/feira

Mangifera indica L. Manga Polpa/feira

Annonaceae
Annona x atemoya Mabb. Atemoia Feira

Annona muricata L. Graviola Polpa/feira

Apocynaceae Hancornia speciosa Gomes Mangaba Polpa/Feira
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Família Nome científico Nome 
Comum

Finalidade 
comercial 

local

Arecaceae

Euterpe oleracea Mart. Açaí Polpa

Cocos nucifera L. Coco da Bahia Feira
Syagrus oleracea (Mart.) 
Becc.

Guariroba Feira

Phoenix dactylifera L. Tâmara Feira

Bromeliaceae Ananas sp. Abacaxi Polpa

Caricaceae Carica papaya L. Mamão Ceasa/feira

Caryocaraceae
Caryocar brasiliense Cam-
bess.

Pequi Feira

Clusiaceae Garcinia brasiliensis Mart. Bacupari Polpa

Clusiaceae Garcinia mangostana L. Mangostão Feira

Cucurbitaceae Cucurbita spp. Abóbora Feira

Euphorbiaceae
Manihot esculenta Crantz. Mandioca Feira
Hevea brasilienses (Willd. ex 
A. Juss.) Müll. Arg.

Seringueira Madeira

Fabaceae

Arachis sp.
Amendoim 
forrageiro

Forrageira

Anadenanthera spp. Angico Madeira

Dipteryx alata Vog. Baru Feira

Crotalaria sp. Crotalária Forrageira

Cajanus cajan (L.) Huth Feijão guandu Forrageira

Canavalia ensiformis (L.) DC.
Feijão de 

porco
Forrageira

Inga spp. Ingá Feira

Hymenaea spp. Jatobá
Madeira/

feira
Leucaena leucocephala
(Lam.) de Wit

Leucena Forrageira

Tamarindus indica L. Tamarindo Polpa/feira

Lamiaceae Tectona grandis L. f. Teca Madeira

Lauraceae
Persea americana Mill. Abacate Feira

Laurus nobilis L. Louro Madeira

Lythraceae Punica granatum L. Romã Feira

Malphigiaceae
Byrsonima spp. Murici Feira
Malphigia glabra L. Acerola Polpa
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Família Nome científico Nome 
Comum

Finalidade 
comercial 

local

Malvaceae

Theobroma grandiflorum
(Willd. ex Spreng.) K. Schum

Cupuaçu Polpa/feira

Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba Madeira

Abelmoschus esculentus
(L.) Moench

Quiabo Feira

Sterculia sp. Xixazeiro Madeira

Moraceae Artocarpus integrifolia L.F. Jaca Feira

Musaceae Musa spp. Banana Ceasa/Feira

Myrtaceae

Eugenia dysenterica DC. Cagaita Polpa/feira

Psidium gajava L. Goiaba Polpa/feira

Plinia trunciflora (O. Berg) 
Kausel

Jabuticaba Feira

Eugenia uniflora L. Pitanga
Feira/ma-

deira

Passifloraceae
Passiflora sp. Maracujina Feira

Passiflora sp. Maracujá Polpa/feira

Poaceae Dendracalamus spp. Bambu
Material 
fibroso

Rosaceae Malus pumila Mill. Maçã Feira

Rubiaceae

Coffea arabica L. Café Feira

Genipa americana L. Genipapo Madeira

Morinda citrifolia L. Noni Feira

Rutaceae

Citrus medica L. Cidra Feira 

Citrus spp. Laranja Polpa/feira 

Citrus sp. Lima-de-bico Feira 

Citrus limon (L.) Osbeck Limão Polpa/feira 

Citrus spp. Mexirica Feira 

Zanthoxylum rhoifolium
Maminha de 

porca
Madeira

Solanaceae Solanum gilo Raddi Jiló Feira
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Das 61 espécies citadas pelos produtores, quatorze foram 

encontradas em todos os pomares estudados: banana, baru, 

cajá-manga, caju, goiaba, graviola, mamão, ingá, laranja, 

manga, mandioca, pequi, mexerica e tamarindo. Segundo os 

produtores, estas espécies são muito plantadas por causa do 

rápido retorno financeiro e/ou da facilidade de produção e 

manejo. O município de Itapuranga é um dos maiores produ-

tores de frutas no estado de Goiás, especialmente de banana, 

mamão e maracujá (Matos; Marin, 2009).

Implantação do pomar

Preparo do solo

Para facilitar as operações de calagem, aração e gradagem, 

inicialmente, é necessário limpar o terreno (Simão, 1998). Em 

terrenos anteriormente cultivados, retira-se a vegetação nativa 

ou restos de culturas que não possam ser incorporados ao solo.

A retirada de amostra de solo para análise deve seguir al-

guns passos. Na coleta, para que sejam retiradas amostras 

compostas representativas, a área deve ser percorrida em zi-

gue-zague em vários pontos. A profundidade deve ser de 0 a 

20 centímetros para todas as culturas. Para culturas perenes, 

por terem sistema radicular mais profundo, recomenda-se 

uma segunda amostra de 20 a 40 centímetros. Devem ser re-

tiradas dez amostras simples de cada área, colocá-las em um 

balde e misturá-las para formar a amostra composta. Desse 

balde são retirados 500 gramas da mistura e colocados em um 

saco plástico limpo, que deve ser identificado com o nome do 
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proprietário e da propriedade, e conter as informações de pro-

fundidade da coleta, localização e culturas a ser implantadas. 

Depois de pronta, a análise é utilizada para a recomendação 

da correção e adubação do solo.

A calagem é a aplicação do calcário ao solo para corrigir a 

acidez, permitindo que as plantas aproveitem melhor os nu-

trientes nele existentes e os que forem adicionados por meio 

das adubações (Raij et al., 1997). Na calagem, vale observar as 

seguintes orientações:
• Aplicação do calcário – utilizar preferencialmente cal-

cário dolomítico, que tem maior quantidade de magné-
sio que o calcítico. A quantidade exata do calcário a ser 
utilizada depende dos resultados da análise do solo. É 
recomendado distribuir o calcário uniformemente em 
toda a área com, no mínimo, sessenta dias de antece-
dência ao plantio. Incorporar metade do calcário antes 
da aração e a outra metade depois, seguida da grada-
gem. Dependendo da análise do solo, muitas fruteiras 
exigem a colocação de calcário na cova.

• Aração – deve ser realizada com, no mínimo, sessenta 
dias de antecedência ao plantio, com a profundidade de 
um palmo (20 a 25 centímetros).

• Gradagem – são recomendadas duas gradagens: a pri-
meira, logo após a aração para incorporar o calcário e a 
segunda, pouco antes da marcação das covas, visando 
eliminar ervas daninhas e facilitar a abertura das covas.

Aquisição das mudas

Uma vez selecionadas as espécies e as variedades a ser 

plantadas, o produtor deve procurar viveiristas idôneos cre-
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denciados e comprar mudas com garantias genéticas e sani-

tárias. As mudas de frutíferas devem apresentar um padrão 

adequado de altura, diâmetro do caule, número de ramos, tipo 

de enxertia e de embalagem, bem como de estado vegetativo. 

Elas devem ser transportadas do viveiro para a propriedade 

rural de maneira adequada e protegidas do vento para evitar 

ferimentos, procurando manter a integridade do torrão. Ao 

adquirir as mudas, é preciso escolher aquelas que apresen-

tem raízes fortes e sadias, local de enxerto bem cicatrizado, 

ramificação de formação da planta bem distribuída e que não 

apresentem caule torto ou bifurcado (Simão, 1998).

Preparo para plantio

A determinação do espaçamento de plantio é fundamental 

para o aproveitamento máximo da área. O espaçamento pode 

variar de acordo com o vigor vegetativo das espécies/varie-

dades escolhidas, da combinação copa/porta-enxerto, do tipo 

de propagação, do clima da região, do solo (quanto mais fértil 

maior o espaçamento), da finalidade do pomar (indústria ou 

mesa), bem como do sistema de condução e podas adotado.

O planejamento do pomar é muito importante. Em terrenos 

inclinados, é indicado o plantio em curvas de nível para pre-

venir a erosão do solo. Em áreas com declividade acentuada, 

recomenda-se a construção de terraços.

O plantio das mudas no campo deve ser feito em sulcos ou 

em covas. Estas são indicadas para terrenos mais acidenta-

dos e para fruteiras que necessitam de maiores espaçamentos 

como as mangueiras, laranjeiras e coqueiros. As dimensões 
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das covas dependem da espécie frutífera e do tipo de solo, po-

dendo variar de 40 x 40 x 40 centímetros a 60 x 60 x 60 centí-

metros (Simão, 1998).

Na abertura da cova, deve-se retirar a camada de solo da su-

perfície de 20 a 30 centímetros de profundidade, colocando-a 

em um lado da cova. Esse solo será aproveitado para preen-

cher a cova após o plantio. A camada mais profunda (subsolo) 

deve ser colocada do outro lado e, normalmente, é descartada 

por ter menos matéria orgânica. As covas precisam ser pre-

paradas com antecedência, de trinta a noventa dias antes do 

plantio (Simão, 1998).

Plantio

No momento do plantio das frutíferas no campo, o produtor 

deve ficar atento aos seguintes aspectos: transferência, plan-

tio, irrigação e cobertura da cova (Simão, 1998). Com relação 

à transferência, a retirada da muda no ato do plantio deve ser 

feita com cuidado para evitar a quebra do torrão. Havendo en-

rolamento do sistema radicular, deve-se cortar por volta de 1 a 

2 centímetros do fundo do recipiente, para eliminar possíveis 

raízes defeituosas.

No plantio, a muda deve ser colocada de tal forma que o 

seu colo permaneça ao nível do solo. Para plantio realizado 

em covas ou em sulcos recentemente preparados, o colo da 

planta precisa ficar cerca de cinco centímetros acima do nível 

do solo, já que haverá a sua acomodação natural. Após o plan-

tio, o solo é colocado ao redor do torrão e comprimido para 

evitar formação de bolsas de ar.
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Para a irrigação, é preparada uma espécie de “bacia” ao re-

dor da muda, utilizando-se terra raspada da superfície. Esse 

processo é importante para conter a água ao redor da muda. A 

irrigação deve ser feita com mangueira ou regador sem crivo, 

colocando entre 20 e 30 litros de água por cova para eliminar 

todos os espaços vazios, fazendo que haja um perfeito contato 

das raízes com o solo. Essa irrigação inicial deve ser feita, es-

tando chovendo ou não no momento do plantio.

A cobertura da cova com capim seco sem semente ou mate-

rial similar precisa ser feita logo após o plantio das mudas, para 

manter a umidade do solo e diminuir a necessidade de irrigação.

Tratos culturais

Controle de plantas daninhas

Deve-se manter o pomar limpo, sem plantas daninhas, 

principalmente no período seco. Pode-se fazer o coroamento, 

próximo à planta, e roçar o mato entre as linhas. A capina para 

coroamento deve ser feita superficialmente para evitar danos 

às raízes e o mato próximo às plantas ser retirado com cuida-

do para não causar ferimentos.

Outra alternativa é o plantio de culturas intercalares nas 

entrelinhas, principalmente na fase inicial de implantação do 

pomar, que pode auxiliar no controle do mato, melhorar as 

propriedades do solo e garantir renda extra ao fruticultor. As 

principais alternativas são adubos verdes ou culturas de porte 

baixo como feijão, arroz, abóbora, pimentas e milho.
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Irrigação

Na fruticultura o gotejamento é o sistema de irrigação mais 

utilizado porque proporciona maior economia de água e por 

não molhar a parte aérea (copa) das plantas, o que reduz a in-

cidência de doenças (Figura 1).

Figura 1 - Pomar de mamoeiro irrigado por gotejamento

 

Fotografia: Gabriel Medina.
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Adubação

As fruteiras devem receber adubação anual, conforme a 

recomendação da análise do solo, expectativa de produção e 

preço a ser recebido pelas frutas. A adubação é realizada, pre-

ferencialmente, em três parcelas: no início, em meados e fim 

da época das chuvas em toda área de projeção das copas. De 

maneira geral, a adubação em fruteiras é dividida em aduba-

ção de plantio, de formação e de produção.

A adubação de plantio objetiva deixar o solo com bom su-

primento de nutrientes que favoreçam o rápido pegamento 

das mudas após o plantio. Nessa adubação, é importante apli-

car calcário para corrigir o pH do solo e também aumentar os 

teores de magnésio e cálcio. Na cova de plantio, é importan-

te aplicar adubos orgânicos como esterco de curral (10 litros) 

ou esterco de aves (dois litros) além de uma fonte de fósforo 

como o fostato de Araxá (dois quilos por cova).

A adubação de formação perdura do pós-plantio até o início 

do período produtivo da planta. Essa adubação objetiva favo-

recer o desenvolvimento da parte vegetativa da planta, raízes 

e parte aérea. É uma etapa de investimento que visa preparar 

a planta para receber a frutificação. Nessa adubação, as fontes 

(orgânicas e/ou minerais) utilizadas devem conter principal-

mente nitrogênio, fósforo e potássio. As doses recomendadas 

devem se basear na análise do solo e na idade das plantas, 

com solos mais pobres e plantas mais velhas recebendo maior 

aporte de fertilizantes.

A adubação de produção consiste em adubações anuais 

após o início da frutificação das plantas e objetivam fornecer 
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nutrientes específicos em quantidade e na época demandada 

pela planta para a produção de frutos. De maneira geral, as 

doses são baseadas no potencial de produção e na análise do 

solo. Adubações orgânicas podem e devem ser aplicadas em 

doses que variam de uma a cinco toneladas por hectare de es-

terco de galinha ou de 10 a 20 toneladas por hectare de esterco 

de curral curtido ou composto orgânico (compostagem).

Para a adubação de plantio foram sugeridas, em Itapuranga, 

alternativas agroecológicas como compostagem e uso de 

fosfato de Arad e termofosfato Yoorin. O fosfato de Arad é fonte 

importante de nutrientes como fósforo e cálcio. O termofosfato 

Yoorin traz fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre, 

manganês, silício e zinco. Os dois produtos têm solubilização 

gradual e efeito residual, assegurando disponibilidade durante 

todo o ciclo da planta. Além disso, minimizam perdas por 

lixiviação. Para a adubação de produção, foram sugeridos a 

compostagem e o biofertilizante novo supermagro (ver Anexo).

A maioria dos produtores entrevistados utiliza adubação 

orgânica ou verde, como esterco de gado, cama de frango, fei-

jão de porco (Canavalia ensiformis (L.) DC.), crotalária (Crota-

laria sp.), feijão-guandu (Cajanus cajan (L.) Huth) e amendoim 

forrageiro (Arachis sp.). As plantas leguminosas são capazes 

de converter o nitrogênio inerte do ar no nitrogênio vegetal 

por meio de bactérias que fazem associações simbióticas nas 

raízes. Por isso, prefere-se o emprego das leguminosas para a 

adubação verde e para a cultura mista, pois estas contribuem 

para a fertilidade do solo, melhorando o desenvolvimento das 

frutíferas (Verheij, 2003; Matos; Marin, 2009).
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Podas

A poda é a técnica de orientar as plantas de modo compa-

tível à finalidade que se tem em vista. A poda tem por objeti-

vo conduzir a planta a um formato desejado para o máximo 

aproveitamento dos fatores de produção (luz, gás carbônico e 

água). Para realizar a poda, o produtor deve conhecer o hábito 

de frutificação de cada planta, bem como os tipos de podas 

existentes. As principais podas são de formação, frutificação e 

limpeza (Simão, 1998).

A poda de formação consiste em dar à planta a sua estru-

tura inicial, sendo realizada normalmente até o terceiro ano 

pós-plantio. Praticamente todas as plantas frutíferas necessi-

tam desse tipo de poda.

A poda de frutificação tem como finalidade manter o equi-

líbrio da produção, com o desponte ou desbaste de ramos e a 

eliminação de ramos ladrões, galhos não produtivos que so-

bem verticalmente. Geralmente as plantas de clima tempera-

do necessitam desse tipo de poda, com destaque para figueira, 

macieira, marmeleiro, pessegueiro e videira.

A poda de limpeza é realizada logo depois da colheita, 

com a finalidade de retirar da planta os galhos secos, que-

brados ou mal colocados. Após essa poda, geralmente, se faz 

tratamento químico das partes cortadas para evitar o apare-

cimento de doenças. Praticamente todas as fruteiras neces-

sitam desse tipo de poda.

A poda pode ser executada em duas épocas: no inverno e 

no verão. A poda seca, realizada no inverno, é recomenda-
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da para frutíferas que perdem as folhas (caducifólias) como 

pessegueiro, macieira, ameixeira, figueira. A poda verde ou 

de verão é realizada quando a planta está vegetando e desti-

na-se a arejar a copa, melhorar a insolação e a coloração dos 

frutos e diminuir a intensidade de cortes na poda de inverno. 

É também executada em plantas com folhas permanentes 

(perenifólias) como as cítricas, o abacateiro e a mangueira 

(Simão, 1998).

A poda é fundamental para o desenvolvimento e a produ-

ção das frutíferas, mas a poda mal feita prejudica a planta. É 

preferível não fazê-la a fazê-la erroneamente.

Controle de pragas

Entre as pragas mais comuns estão os pulgões, as cochoni-

lhas, as moscas-da-fruta, a broca do tronco e ramos, os ácaros, 

o gorgulho e as lagartas. O Quadro 2 resume as principais pra-

gas e como fazer seu reconhecimento e controle.

Quadro 2 - Principais pragas em pomares frutícolas, 
reconhecimento e controle

Pragas Reconhecimento Controle

Pulgões

Pequenos insetos sugadores de 
coloração preta ou verde-escura 
brilhante. Vivem em colônias, 
atacando as folhas, hastes, flores 
e, principalmente, os brotos. 
Causam o enrolamento das folhas

Pulverização com insetici-
das caseiros e/ou inseticidas 
fosforados sistêmicos 
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Pragas Reconhecimento Controle

Cochoni-
lhas

Pequenos insetos recobertos 
por escamas ou carapaças 
com aspecto de vírgulas ou 
cabeça de prego e de coloração 
parda ou branca. Sugam a 
seiva enfraquecendo a planta. 
Indiretamente pode surgir 
massa de micélio de fungos que 
se alimentam das substâncias 
açucaradas liberadas pelas 
cochonilhas

Eliminação das partes afeta-
das. 
Pulverizações com insetici-
das fosforados sistêmicos e 
óleo mineral. Tratamento de 
inverno

Moscas-da-
-fruta

Perfuram os frutos desde o início 
da maturação até a colheita. 
Nos frutos verdes causam a 
mancha-parda e nos maduros, 
as podridões. Provocam queda 
acentuada de frutos

Eliminação dos frutos 
atacados, uso de frascos 
caça-moscas e de iscas 
atrativas envenenadas

Broca do 
tronco e 

ramos

Atacam os ramos e troncos, 
perfurando-os. O lenho é o 
alimento da larva e as serragens, 
oriundas do processo de 
mastigação, são expelidas por 
buracos ou “janelas” construídas 
ao longo do tronco

Logo que começa a surgir a 
serragem sobre o solo, deve 
ser injetar no orifício de en-
trada da larva uma solução 
inseticida, querosene ou 
gasolina, fechando logo em 
seguida com barro ou cera

Ácaros
Pontuações, bronzeamento, 
engruvinhamento, queda das 
folhas e atraso no crescimento

Pulverizações com acarici-
das específicos, visando à 
parte de baixo da folha. As 
folhas devem ser bem mo-
lhadas

Gorgulho

O local da postura não 
acompanha o desenvolvimento 
do restante do fruto, ficando 
enegrecido. A larva penetra no 
fruto e se alimenta da semente, 
ficando parte das sementes e 
polpa destruídas e enegrecidas

Inicia-se com frutos ainda 
verdes do tamanho de uma 
azeitona. Deve-se pulverizar 
com inseticidas organofos-
forados. Ensacar os frutos 
ainda verdes

Lagartas
Causam danos em ramos, brotos, 
folhas e troncos, perfurando, 
roendo ou mastigando

Inseticidas específicos

Fonte: Gallo et al. (2002). Nota: Adaptado pelos autores.
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Controle de doenças

As doenças mais frequentes nas frutíferas são: antracnose, 

ferrugem, fusariose, gomose, oídio e verrugose. O Quadro 3 re-

sume as principais doenças e como reconhecê-las e controlá-las.

Quadro 3 - Principais doenças em pomares frutícolas, reconhe-
cimento e controle

Doença Reconhecimento Controle Plantas 
atacadas

Antracnose

Ataca ramos, folhas, flores e 
frutos. As folhas apresentam 
manchas escuras de tamanho 
e contornos irregulares, for-
mando áreas necrosadas. As 
inflorescências apresentam 
flores enegrecidas e caem. 
Nos frutos, surgem lesões ir-
regulares envolvendo a casca 
com manchas pardas depri-
midas que atingem a polpa. 
Surge principalmente no pe-
ríodo chuvoso

O controle é preven-
tivo com pulveriza-
ções iniciadas antes 
do florescimento e 
prosseguindo até 
alguns dias antes da 
colheita 

Abacate, 
mamão, 
manga, 

maracujá 
e citros

Ferrugem

Aparecem pústulas arredon-
dadas recobertas de massa 
pulverulenta amarela ou par-
da na parte inferior das folhas 
e nos frutos

Rotação de culturas, 
fiscalização da la-
voura, erradicação e 
destruição das plan-
tas atacadas

Ameixa, 
figo, goia-
ba e jabu-

ticaba

Fusariose

Doença de natureza vascu-
lar. Inicialmente apresenta 
murcha das folhas nas ex-
tremidades dos ramos, que 
posteriormente se generaliza 
por toda a planta vindo em 
consequência um amareleci-
mento e posterior secamento 
de toda a parte aérea produ-
zindo aborto de flores e não 
vingamento de frutos

Rotação de culturas, 
fiscalização da la-
voura, erradicação e 
destruição das plan-
tas atacadas

Maracujá, 
abacaxi e 
bananeira
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Doença Reconhecimento Controle Plantas 
atacadas

Gomose

O fungo ataca troncos, raízes e 
ramos das árvores. Na região 
afetada, a casca se rompe e 
deixa escorrer um líquido de 
coloração parda. Formação 
de goma na fenda da casca. 
Quando há ataque em toda a 
periferia do tronco, a planta 
morre por estrangulamento

Plantio alto, capinas 
cuidadosas, evitan-
do ferir o tronco e 
as raízes. Promover 
maior arejamento 
do tronco no nível 
do solo. Em árvo-
res afetadas, ras-
par a parte doente 
e pincelar a ferida 
com pasta borda-
lesa. Evitar excesso 
de umidade, adubo 
orgânico e nitroge-
nado

Abacate, 
citros e 
mamão

Oídio

Apresenta-se sob a forma de 
pó branco-acinzentado que 
se deposita nas superfícies 
dos órgãos atacados, causan-
do a queda das folhas, flores 
e frutos

Pulverizações com 
produtos a base de 
enxofre

Abacate, 
uva, 

mamão e 
manga

Verrugose

Doença fúngica que ataca os 
frutos no início do desenvol-
vimento, apresentando le-
sões corticosas irregulares e 
salientes, de coloração ama-
rela e marrom-clara

Pulverizações com 
fungicidas

Abacate, 
citros

e manga

Fonte: Bergamin Filho  et  al. (1995); Kimati  et  al. (1997). Nota: Adaptado pelos autores.

Colheita

No ato da colheita devem-se tomar alguns cuidados como: 

não arrancar os frutos das plantas, mas cortá-los com tesou-

ra apropriada ou destacá-los com uma leve torção; evitar as 

pancadas que ferem os frutos e causam apodrecimento; e não 

colocá-los amontoados uns sobre os outros para evitar ma-

chucados. Frutos como os limões devem ser colhidos secos, 
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ou seja, sem gota de orvalho, chuva ou irrigação na sua super-

fície, para evitar manchas que depreciem sua qualidade.

Após a colheita, os frutos devem ser colocados em locais 

sombreados, ventilados, limpos e forrados até o seu transpor-

te para o local de preparo. Ao chegar ao ambiente de preparo, 

os frutos devem ser limpos, selecionados, classificados, trata-

dos e embalados. A limpeza pode ser realizada por imersão ou 

pulverização de água, escovamento e ventilação. No processo 

de seleção, retiram-se os frutos malformados, fora do padrão, 

queimados pelo sol e atacados por pragas e doenças. Para fru-

tos sensíveis, como figo, pêssego, acerola e uva, a limpeza não 

é recomendável, para evitar danos. Nesses casos, os frutos são 

colhidos, selecionados e, em seguida, acondicionados em em-

balagens apropriadas (Simão, 1998).

Agregação de valor às frutas

A quantidade e diversidade de frutíferas encontradas 

no município de Itapuranga se justificam, em parte, pela 

existência de uma agroindústria de processamento de 

polpas da Cooperativa de Agricultura Familiar de Itapuranga 

(Cooperafi), que atua na organização e no beneficiamento 

da produção dos agricultores do município e da região. A 

cooperativa comercializa seus produtos em mercados locais, 

na Central de Abastecimento do Estado (Ceasa), nos mercados 

institucionais do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 

no Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Atualmente, a agroindústria processa treze variedades de 

frutas para fabricação de polpa congelada. Em média, é adqui-
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rida uma tonelada e meia de frutas por ano, resultando numa 

produção de 600 quilos de polpa anualmente. O rendimento 

da polpa depende da qualidade da matéria-prima (Tabela 1).

Os passos para produção de polpa de fruta são: recepção 

da matéria-prima, seleção, lavagem, descascamento/corte, 

despolpamento, refinamento, envase, congelamento e des-

tinação dos resíduos.

Tabela 1- Rendimento médio de polpa por tipo de fruta

Frutas Rendimento em polpa

Abacaxi 40%

Acerola 50%

Cagaita 50%

Cajá-manga 40%

Caju 60%

Cupuaçu 60%

Goiaba 60%

Graviola 60%

Manga 60%

Maracujá 30%

Morango 90%

Tamarindo 90%

Uva 80%

Na recepção da matéria-prima, os produtores levam suas 

frutas até a agroindústria, onde é feita a pesagem e a análise 

da sua qualidade. As frutas precisam ser de boa qualidade e 

estar no ponto de maturação ideal, o que varia de acordo com 

cada espécie. É necessário analisar se as frutas são climatéri-

cas ou não climatéricas. Isso porque as primeiras conseguem 

atingir o estágio de maturação mesmo depois de colhidas, 
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como o maracujá, a manga, a goiaba, a banana e o mamão. Já 

as segundas devem permanecer na planta até atingir o grau 

de maturação ideal, como a uva, o morango e o abacaxi. As 

frutas são armazenadas em caixas plásticas, sobre estrados, 

até o momento do processamento.

Na seleção, as frutas passam por uma separação manual 

para detectar aquelas que estão impróprias ou com algum 

tipo de podridão. As partes defeituosas são descartadas, bem 

como sujidades grosseiras como folhas, caules, pedras etc. 

Os frutos devem estar maduros, de modo que se obtenha o 

máximo de rendimento em sólidos solúveis e as melhores 

características de sabor e aroma.

Na lavagem, as frutas passam por três etapas: pré-lavagem, 

sanitização e enxágue. A pré-lavagem consiste na limpeza do 

material que vem do campo, com água corrente e de boa qua-

lidade, a fim de remover matéria orgânica e demais impurezas 

aderidas ao produto. Em seguida, as frutas passam pela sani-

tização, ou seja, são mergulhadas num tanque de imersão por 

um período mínimo de quinze minutos, em solução clorada de 

150 ppm. O processo visa à redução da carga microbiana inicial 

e a eliminação de patógenos. Para finalizar a lavagem, faz-se o 

enxágue com água potável (0,5 a 2,0 ppm de cloro livre), para 

remoção das impurezas remanescentes e do excesso de cloro.

No descascamento/corte, as frutas são descascadas e pica-

das manualmente com faca inox (Figura 2). Algumas frutas, 

como a acerola, a cagaita e o morango, após a lavagem, pas-

sam direto para o despolpamento. Outras, como o abacaxi, a 

manga e o maracujá precisam ser descascadas e cortadas em 
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pedaços menores para dar seguimento ao processo.

Figura 2 - Processamento manual das frutas na Cooperafi

Fotografia: Naiara Sousa.

No despolpamento ocorre a extração da polpa da fruta, do 

material fibroso, das sementes e dos restos das cascas, com a 

utilização de despolpadeira vertical, construída em aço inoxi-

dável e provida de peneiras com diferentes tamanhos de fu-

ros. As peneiras podem ser substituídas de acordo com a fruta 

que será processada.

O refinamento é necessário para algumas frutas, que são 

passadas por uma refinadora para obtenção de polpa mais 

fina e com aspecto visual homogêneo. O equipamento para 

refinar a polpa é semelhante a uma despolpadeira, alterando 

somente o diâmetro dos furos da peneira.

O envase é feito após o processo de despolpamento e refina-

mento. A polpa é encaminhada para uma envasadora automáti-

ca, que realiza o envase e o fechamento das embalagens, poden-
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do ser embaladas polpas na versão de 100 gramas ou de 1 quilo.

O congelamento é realizado logo após o envase, pois quan-

to mais rápido as polpas forem para a câmara-fria, melhor 

será a qualidade do produto. As polpas devem ser mantidas 

em temperatura de -18 °C.

A fabricação de polpas de frutas produz resíduos sólidos or-

gânicos e inorgânicos, bem como resíduos líquidos ou efluen-

tes. Os resíduos sólidos orgânicos produzidos pela agroindús-

tria são, basicamente, cascas, sementes e bagaços de frutas. 

Esses resíduos são destinados ao viveiro da própria coopera-

tiva para produção de mudas, ração animal e/ou adubo orgâ-

nico, sendo distribuídos posteriormente para os cooperados e 

agricultores que entregam sua produção para a agroindústria. 

Os resíduos sólidos inorgânicos são encaminhados para o sis-

tema de coleta de lixo do município, uma vez que não causam 

riscos à saúde humana. Os resíduos líquidos ou efluentes são 

eliminados pelo sistema de esgoto público, uma vez que se 

trata apenas de águas de lavagem de equipamentos e ambien-

tes que utilizam apenas água e sanitizantes.

Avaliação da adoção das alternativas agroecológicas

Adubação

Para a adubação de plantio foram sugeridas alternativas 

agroecológicas como compostagem e uso de fosfato de Arad e 

termofosfato Yoorin. Para a adubação de produção foram su-

geridos a compostagem e o biofertilizante novo supermagro.

A maior parte dos agricultores adotou a compostagem, 
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que é preparada com materiais existentes na propriedade. 

Os que não adotaram seguiram usando adubação química. 

A adoção de fosfato de Arad e de termofosfato Yoorin foi alta 

durante o período em que o projeto de apoio disponibilizou 

esses produtos aos agricultores. Posteriormente, como os 

produtos não estão disponíveis na maior parte das casas 

agropecuárias do município, poucos produtores mantiveram 

o uso. A adoção do fosfato de Arad foi um pouco maior, 

pois alguns agricultores já conheciam e algumas casas 

agropecuárias dispõem do produto (Tabela 2).

Tabela 2 - Adoção pelos agricultores dos métodos agroecólogicos 
sugeridos para adubação de plantio e de produção

Produtor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Porcentual 
%

Plantio

Compostagem

Fosfato de Arad 
Termofosfato 

Yoorin

S S S S N N N S S N 60

N S N N N N S S N N 30

N S N N N N N N N N 10

Produção

Compostagem

Biofertilizante

N S N N N N N N N N 10

N S N N N N S N N N 20

Na adubação de produção, os agricultores, de forma geral, 

preferiram seguir usando adubação química. Alguns adota-

ram a compostagem e o biofertilizante novo supermagro. A 

baixa adoção ocorreu, principalmente, por causa da dificulda-

de em adquirir os componentes e do preparo do produto.
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Controle de pragas e doenças

Para o controle de pragas e doenças também foram explo-

radas algumas alternativas agroecológicas, pois se ofereceu 

oficinas de preparo das principais caldas com os agricultores.

A adoção das caldas foi razoável entre os agricultores (Tabela 

3). As maiores dificuldades relatadas por eles foram a falta de 

tempo e a indisponibilidade dos produtos para fazê-las. A falta 

de tempo foi mencionada como a maior dificuldade em razão 

do grande volume de trabalho que os agricultores têm e ao fato 

de a fruticultura não ser a única atividade deles. A ausência de 

produtos para preparar as caldas foi outro problema; isso por-

que, na maioria das vezes, os agricultores nunca haviam feito a 

prática sugerida e, consequentemente, não tinham as matérias-

-primas em casa e não sabiam onde encontrá-las.

Tabela 3 - Adoção pelos agricultores dos métodos agroecólogicos 
sugeridos para o controle de pragas e doenças

Problema Solução 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Porcentual %

Pulgões

Calda de 
fumo

S S N N S S N S S S 70

Calda de 
pimenta

N S N S N N S N N N 30

Ácaros e 
fungos

Calda bor-
dalesa

N S S N N S N S N S 50

Cochonilha
Calda de 
sabão

N S N S N N N S N N 30

Lagartas e 
fungos

Calda de 
neem

N N S N N N N N S N 20
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Lições

Estava previsto para este projeto a utilização de sistemas 

de produção agroecológicos, porém, no desenvolver das cul-

turas, foi evidenciada a dificuldade de controle de algumas 

pragas e doenças que poderiam colocar em risco a produção. 

Isso levou muitos agricultores a utilizar, em algum momen-

to, produtos químicos, uma vez que a produção de frutíferas 

visa também a geração de renda para os agricultores fami-

liares envolvidos. Mas, mesmo com a utilização de produtos 

químicos, a produção de frutas desses agricultores já tem 

um manejo diferenciado, pois, com a assimilação de conhe-

cimentos oferecidos pela assistência técnica, o produtor ru-

ral consegue compreender a ação e o controle de qualquer 

insumo utilizado. Sendo assim, o produtor só vai recorrer ao 

produto químico quando necessário, uma vez que já testou 

vários métodos de combate biológico. Esse simples repensar 

sobre a utilização ou não de um insumo já pode ser conside-

rado um grande avanço.

Dentre tantas lições aprendidas e/ou trocadas na execu-

ção desse projeto, o registro de duas delas é crucial. Primei-

ro, não existe nenhum modelo pronto, ou seja, a dinâmica 

de trabalho com os agricultores é uma construção constante 

e específica de acordo com as possibilidades de cada produ-

tor. Segundo, a assistência técnica para agricultores familia-

res deve, também, ser construída em conjunto com a família 

(homem, mulher e filhos), pois é preciso tocar no sentimento 

e comportamento das pessoas.
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Irrigação por aspersão: orientações 
práticas para o planejamento e elaboração 

de projetos

José Alves Júnior, Adão Wagner Pego Evangelista, Derblai Casaroli, 
Marcio Mesquita 

A irrigação é uma técnica que consiste em aplicar artificial-

mente água no solo para atender à demanda hídrica das plan-

tas, na quantidade e no momento certo, visando criar condi-

ções adequadas de umidade do solo, necessárias para o pleno 

desenvolvimento das culturas. Em alguns casos, dependendo 

da cultura, do momento e da duração da estiagem, caso a ir-

rigação não seja adotada, a perda da produção pode ser total, 

resultando em grandes prejuízos para os produtores. Este ca-

pítulo apresenta os passos básicos para o dimensionamento 

de projetos de irrigação por aspersão convencional.
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Sistemas de irrigação

São vários os métodos e sistemas de irrigação que podem 

ser adotados (Quadro 1). Entretanto, este capítulo é dedicado 

apenas ao sistema de aspersão convencional, por ser muito 

utilizado em pequenas e médias propriedades rurais, em ra-

zão de sua boa adequação à maioria dos cultivos, aos diferen-

tes tipos de solo e às diversas condições de relevo.

Quadro 1 - Valores médios para custo inicial, eficiência de 
irrigação, consumo de energia e demanda de mão de obra para 
diferentes sistemas de irrigação
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Sulco 1.500-4.000 40-70 0,3-3,0 1,0-5,0

Convencional portátil 2.000-4.000 60-75 3,0-6,0 1,5-3,5

Convencional semiportátil 3.000-5.000 60-75 3,0-6,0 0,7-2,5

Convencional fixo 7.000-13.000 70-85 3,0-6,0 0,2-0,5

Autopropelido 4.000-7.500 75-90 2,0-6,0 0,1-0,5

Pivô central 4.500-7.500 75-90 2,0-6,0 0,1-0,5

Gotejamento 7.000-14.000 80-95 1,0-4,0 0,2-1,0

Legenda: 1Valores referentes ao período 2010-2011. Depende do nível de automação, da qualidade do 
equipamento, do tamanho da área etc. Inclui-se os custos de bombeamento/condução da água, ade-
quação/sistematização do terreno e/ou aquisição/instalação do sistema. 2 Estimado para uma altura de 
recalque entre 0-50 m. Dividir kWh mm-1 ha-1 por 3,2 para estimar litros de diesel mm-1 ha-1. 3 Depende 
do nível de automação do sistema, eficiência gerencial, tamanho de setores, entre outros fatores.
Fonte: Adaptado de Marouelli et al. (2012).

O sistema de irrigação por aspersão convencional é com-

posto por sucção, conjunto motobomba, tubulação de recal-

que, linhas com aspersores e conexões. Os aspersores lançam 

jatos de água pressurizados na atmosfera que se fragmentam 

em gotas, simulando a chuva sobre a superfície do solo culti-
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vado. Este sistema pode ser instalado na subcopa, quando a 

água é aplicada por baixo do dossel das plantas, ou na sobre-

copa, quando a água é aplicada por cima das folhas.

O projeto de instalação de um sistema de aspersão con-

vencional consiste em dimensionar todos esses elementos; 

sucção, conjunto motobomba, tubulação de recalque, linhas 

com aspersores e conexões, visando atender às condições 

específicas da propriedade (tipo de solo, padrão topográfico, 

disponibilidade hídrica, cultura a ser cultivada, disponibilida-

de financeira, entre outras). Buscando contribuir para os pro-

dutores utilizarem de forma correta a irrigação, este texto se 

propõe, de maneira prática e aplicada, a apresentar os passos 

básicos para o dimensionamento de projetos de irrigação por 

aspersão convencional. 

O manejo da irrigação pode ser de forma total, suplementar, 

com déficit ou de salvamento. Vejam os seguintes cenários: 

1º – cultivo em época de estiagem, sem chuvas, precisa-se 

irrigar toda a necessidade hídrica da planta (irrigação total); 

2º – cultivo em época do ano que há ocorrência normal de 

precipitações, mas que ao longo do desenvolvimento da cultura 

há um veranico inesperado, vários dias sem chuvas, necessita-

-se intervir com a aplicação de água via irrigação (irrigação 

suplementar); 3º – cultivo sob déficit hídrico, em que é fornecida 

uma fração da água demandada pela planta, podendo ser 

realizada durante todo o ciclo da cultura ou somente nas fases 

críticas; 4º – irrigação de salvamento, aplica-se água somente 

em uma fase – por exemplo, a de brotação – para melhorar 

alguma característica qualitativa da cultura.
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Projeto e dimensionamento de irrigação por aspersão 
convencional – passo a passo

Primeiro passo: Cálculo da lâmina de irrigação 

Os projetos de irrigação são normalmente dimensionados 

para atender às necessidades hídricas da cultura no momento 

de seu maior consumo hídrico, ou seja, na fase mais crítica do 

ciclo que, para a maioria das culturas, coincide com o período 

de produção. Assim, a lâmina líquida de irrigação do projeto 

(LL) deve ser calculada com base na evapotranspiração má-

xima da cultura em seu máximo consumo (ETcmáx.), sem res-

trição hídrica no solo, determinada com base no produto da 

evapotranspiração de referência do mês de maior demanda 

hídrica atmosférica (ETomáx.) pelo coeficiente de cultura máxi-

mo (Kcmáx.), que indica a fase do ciclo com maior consumo de 

água pela planta (Allen et al., 2006).

A ETomáx. pode ser obtida das normais climatológicas dispo-

níveis no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Agên-

cia Nacional das Águas (ANA), nos atlas climatológicos, entre 

outros. Para facilitar a obtenção da ETomáx., as normais climato-

lógicas encontram-se disponíveis na Figura 1, contendo médias 

de uma série histórica de 30 anos de observação (1961 a 1990), 

para as variáveis climáticas temperatura e umidade relativa do 

ar mensais, para todo o território brasileiro. Com base nos da-

dos de temperatura e umidade relativa do ar (Inmet, 2001), é 

possível facilmente obter a ETomáx. pelo Quadro 2.
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Figura 1 - Mapas climatológicos do Brasil, com dados históricos 
de temperatura e umidade relativa do ar para o mês de setembro

Fonte: Outras épocas do ano podem ser obtidas em Inmet (2001), Marouelli, Silva e Silva (2008), ou no 
site do Inmet: <http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas>.

Quadro 2 - Valores médios da evapotranspiração de referência 
(ETo mm dia-1) para diferentes condições climáticas

CLIMA
ETo*

(mm dia-1)

FRIO E ÚMIDO
(Temperatura abaixo de 20 oC e umidade do ar acima de 50%)

2,5 – 3,8

FRIO E SECO
(Temperatura abaixo de 20 oC e umidade do ar acima de 50%)

3,8 – 5,1

TEMPERADO ÚMIDO
(Temperatura entre 20-32 oC e umidade do ar acima de 50%)

3,8 – 5,1

TEMPERADO SECO
(Temperatura entre 20-32 oC e umidade do ar abaixo de 50%)

5,1 – 6,4

QUENTE E ÚMIDO
(Temperatura acima de 32 oC e umidade do ar acima de 50%)

5,1 – 7,6

QUENTE E SECO
(Temperatura acima de 32 oC e umidade do ar abaixo de 50%)

7,6 – 11,4

Fonte: *Equação de Ivanov (Jensen, 1973). Os dados da segunda coluna foram calculados com a Equa-
ção de Ivanov: ETo=0,006(25+Tar)2*[1-(UR/100)], sendo Tar a temperatura média do ar (°C), e UR a 
umidade relativa do ar (%).

Os coeficientes de cultura (Kc) para as diferentes culturas em 

seus diferentes estádios fenológicos podem ser obtidos no bole-
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tim da FAO 56 (Allen et al., 2006). No Quadro 3 são visualizados 

valores de Kc para algumas culturas de interesse agronômico. 

Quadro 3 - Coeficiente de cultura (Kc) em diferentes estádios 
fenológicos

Cultura

Fases de desenvolvimento da cultura

Pe
rí

od
o 

 
ve

ge
ta

ti
vo

 to
ta

l
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ic
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l
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vo
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 d
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od
o 
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rm

ed
iá

ri
o

Fi
na

l d
o 

ci
cl

o

N
a 

co
lh

ei
ta

Alfafa 0,3-0,4 1,05-1,2 0,85-1,05

Algodão 0,4-0,5 0,7-0,8 1,05-1,25 0,8-0,9 0,65-0,7 0,8-0,9

Amendoim 0,4-0,5 0,7-0,8 0,95-1,1 0,75-0,85 0,55-0,6 0,75-0,8

Arroz 1,1-1,15 1,1-1,5 1,1-1,3 0,85-1,05 0,95-1,05 1,05-1,2

Banana

Tropical 0,4-0,5 0,7-0,85 1,0-1,1 0,9-1,0 0,75-0,85 0,7-0,8

Subtropi-
cal 0,4-0,65 0,8-0,9 1,0-1,2 1,0-1,15 1,0-1,15 0,85-0,95

Batata 0,4-0,5 0,7-0,8 1,05-1,2 0,85-0,95 0,7-0,75 0,75-0,9

Beterraba 
açucareira 0,4-0,5

0,75-
0,85

1,05-1,2 0,9-1,0 0,6-0,7 0,8-0,9

Cana-de-
-açúcar 0,4-0,5 0,7-1,0 1,0-1,3 0,75-0,8 0,5-0,6 0,85-1,05

Cártamo 0,3-0,4 0,7-0,8 1,05-1,2 0,65-0,7 0,2-0,25 0,65-0,7

Cebola

Seca 0,4-0,6 0,7-0,8 0,95-1,1 0,85-0,9 0,75-0,85 0,8-0,9

Verde 0,4-0,6 0,6-0,75 0,95-1,05 0,95-1,05 0,95-1,05 0,7-0,8

Citros
Com tratos 

culturais 0,65-0,75

Sem tratos 
culturais 0,85-0,9

Ervilha, 
verde 0,4-0,5 0,7-0,85 1,05-1,2 1,0-1,15 0,95-1,1 0,8-0,95

Feijão 
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Cultura

Fases de desenvolvimento da cultura

Pe
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Seco 0,3-0,4 0,7-0,8 1,05 - 1,2 0,65-0,75 0,25-0,3 0,7-0,8

Girassol 0,3-0,4 0,7-0,8 1,05-1,2 0,7-0,8 0,35-0,45 0,75-0,85

Melancia 0,4-0,5 0,7-0,8 0,95-1,05 0,8-0,9 0,65-0,75 0,75-0,85

Milho

Doce 0,3-0,5 0,7-0,9 1,05-1,2 1,0-1,15 0,95-1,1 0,8-0,95

Grão 0,3-0,5 0,7-0,85 1,05-1,2 0,8-0,95 0,55-0,6 0,75-0,9

Oliveira 0,4-0,6

Pimentão 
verde 0,3-0,4 0,6-0,75 0,95-1,1 0,85-1,0 0,8-0,9 0,7-0,8

Repolho 0,4-0,5 0,7-0,8 0,95-1,1 0,9-1,0 0,8-0,95 0,7-0,8

Soja 0,3-0,4 0,7-0,8 1,0-1,15 0,7-0,8 0,4-0,5 0,75-0,9

Sorgo 0,3-0,4 0,7-0,75 1,0-1,15 0,75-0,8 0,5-0,55 0,75-0,85

Tabaco 0,3-0,4 0,7-0,8 1,0-1,2 0,9-1,0 0,75-0,85 0,85-0,95

Tomate 0,4-0,5 0,7-0,8 1,05-1,25 0,8-0,95 0,6-0,65 0,75-0,9

Tomate 
industrial 0,6 0,75 0,85 0,65 0,6 0,75-0,85

Trigo 0,3-0,4 0,7-0,8 1,05-1,2 0,65-0,75 0,2-0,25 0,8-0,9

Uva 0,35-0,55 0,6-0,8 0,7-0,9 0,6-0,8 0,55-0,7 0,55-0,75

Legenda: Primeiro valor: com umidade elevada (UR min > 70%) e vento fraco (U < 5 m/s). Segundo valor: 
com umidade baixa (UR min < 20%) e vento forte (U > 5 m/s).
Fonte: Adaptado de Allen et al. (1998).

Exemplo:

Considerando um projeto de irrigação para a região de 

Goiânia – GO, para as culturas de milho, feijão e tomate 

industrial, calcular a lâmina líquida de irrigação. 

Observações importantes:
• Utilizando a Figura 1, localiza-se o município de Goiâ-

nia – GO no mapa (região central de Goiás). Sabe-se que 
no mês de setembro ocorre o mais alto valor de tempe-



Capítulo 6

  150   

ratura do ar (média entre 24 e 27 oC) e o mais baixo va-
lor de umidade relativa do ar (média entre 50 e 60%) do 
ano, na região. O clima em Goiânia é classificado como 
temperado úmido e, de acordo com o Quadro 2, possui 
temperatura entre 20-32 oC e umidade do ar acima de 
50%, com evapotranspiração de referência variando en-
tre 3,8 a 5,1 mm/dia. De maneira preventiva, utilizou-se 
neste projeto a ETomáx. de 5,0 mm/dia. 

• Utilizando o Quadro 2, observa-se que o máximo 
consumo de água (Kcmáx.) para as culturas de feijão, 
milho e tomate industrial foram: 1,2, 1,2 e 0,85, 
respectivamente. Assim, o Kcmáx. adotado no projeto 
foi de 1,2 – valor capaz de suprir a demanda hídrica 
das três culturas em qualquer estádio fenológico, bem 
como de qualquer outra cultura de consumo inferior ou 
igual a este, que por ventura venha a ser cultivada na 
área do projeto. 

Como a ETomáx. para o mês de setembro será de 5 mm/dia, 

e o Kcmáx. para o feijão e o milho em preparo do solo conven-

cional é de 1,2, a lâmina líquida de irrigação será de 6 mm/dia  

(5 mm x 1,2).

Somente uma fração da lâmina de irrigação aplicada chega 

efetivamente para a planta, por isso a lâmina bruta de irriga-

ção de projeto (LB) é igual à lâmina líquida de irrigação (LL) 

dividida por uma eficiência de aplicação (EA) que, para sis-

temas de irrigação por aspersão, é de aproximadamente 80% 

(Bernardo; Soares; Mantovani, 2006; Marouelli; Silva; Silva, 

2008), ou seja, aplica-se 20% a mais de água para garantir que 

a lâmina líquida chegue efetivamente à planta. Pois, parte da 

água aplicada é perdida por deriva do vento, evaporada antes 
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mesmo de atingir a planta, e mesmo a água que molha a plan-

ta é rapidamente perdida por evaporação. E como na aspersão 

convencional a água é aplicada na forma de jato lançado para 

cima, aguardando sua fragmentação em gotas que caem na 

forma de chuva, este sistema está sujeito a todas essas per-

das. No período noturno, com pouco vento e sem radiação, a 

eficiência pode atingir até 90%, enquanto durante o dia, em 

momentos com muito vento, as perdas aproximam-se de 30%. 

Assim, é comum adotar-se uma eficiência de aplicação de 80% 

em projetos de aspersão convencional. Portanto, no exemplo, 

a lâmina bruta a ser aplicada deve ser de 7,5 mm (6,0 mm/0,8).

Segundo passo: Cálculo da vazão do projeto (Q; L h-1). 

A vazão (Q) pode ser calculada pela relação do volume de 

água aplicado pelo tempo, (vazão = volume/tempo). Portan-

to, como a lâmina bruta de irrigação (LB) é o volume de água 

a ser aplicado por unidade de área, mm dia-1 é igual a L m-2 

dia-1. Dessa maneira, a vazão é o produto da lâmina bruta 

pela área em m2 a ser irrigada, para obter o volume de água 

necessário para irrigar a área em um dia (período de maior 

demanda). Assim, esse volume dividido pelo tempo dispo-

nível para bombeamento ao longo do dia (em horas por dia), 

será a vazão de projeto (Equação 1). 

               (1)

Essa vazão poderá ser utilizada para o pedido de outorga 

de uso da água, assim como para o dimensionamento hidráu-

lico do sistema de irrigação. O tempo disponível para irrigação 
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no dia é definido pelo irrigante, pois quanto maior o tempo 

menor será a vazão de projeto. Isso terá como consequência, 

mais facilidade na obtenção da outorga pelo uso da água e um 

projeto mais barato em sua implantação. Entretanto, este tem-

po tem de ser exequível, ou seja, o tempo real disponível pelo 

operador no dia a dia no campo tem de ser respeitado. Por 

exemplo, não adianta considerar 24 horas de irrigação no dia, 

se há três horas de horário de ponta (18 h às 21 h) e o sistema 

deve ser desligado para reduzir os custos com energia elétri-

ca. Como normalmente nos projetos de aspersão convencio-

nal as linhas laterais são móveis e necessitam de que o opera-

dor mude manualmente a linha lateral de posição, ao longo do 

período de bombeamento, isso dificulta as irrigações notur-

nas. Em agricultura familiar os projetos são dimensionados 

para operar no máximo 8 h/dia. Em sistema empresarial pode 

considerar-se até 16 h/dia, em que um segundo funcionário 

assume a continuação do trabalho do primeiro, após oito ho-

ras, com a troca de turno. Mas, mesmo assim, para garantir 

praticidade, é plausível considerar nesse caso apenas 14 h/dia 

efetivamente disponível para irrigação. 

Seguindo o exemplo anterior, e considerando uma área 

de 21,6 ha (216.000 m2), o tempo disponível para bombea-

mento diário de 14 h/dia, e uma lâmina bruta de irrigação 

de 7,5 mm/dia para atender às culturas do feijão (Kcmáx.=1,2) 

e milho (Kcmáx.=1,2), nas fases de maior consumo, tem-se:  

Q = 115,71 m3/h (7,5 x 216.000 / 14 = 115.714,13 L/h = 

115,71 m3/h). Outros exemplos podem ser observados em 

anexo (Anexo 1, 2 e 3: 23,2, 30,0 e 4,2 m3/h, para irrigar 1,86, 
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2,4 e 0,34 ha, respectivamente, com lâmina de irrigação de 

7,5 mm/dia em 6 h de operação). 

No caso de impossibilidade de captação direta desta vazão 

de um manancial de água (córrego ou rio) na propriedade ru-

ral, é necessário planejar o armazenamento de água em uma 

barragem. Para realização do projeto da barragem, técnicos 

especializados sobre o assunto devem ser consultados (caso 

a vazão do projeto seja maior que a máxima vazão possível de 

ser retirada da fonte, deve-se construir barragem).

Uma vez calculada a lâmina de irrigação e a vazão de pro-

jeto, o próximo passo é a escolha do aspersor que será utili-

zado no projeto. 

Terceiro passo: Escolha do aspersor e cálculo do número 
de aspersores que funcionarão simultaneamente

Busca-se atender a premissa básica de que a intensidade de 

aplicação de água pelos aspersores (IA) escolhidos não supere 

a capacidade de infiltração de água pelo solo (TIB, Taxa de 

infiltração básica) da área a ser irrigada (IA < TIB) (Mantovani; 

Bernardo; Palaretti, 2006). De maneira geral, em Goiás, os 

solos apresentam, inicialmente, uma alta taxa de infiltração 

de água, em razão da baixa umidade. Assim, à medida que 

o solo vai umedecendo, a infiltração vai gradativamente 

diminuindo até atingir a saturação e, consequentemente, sua 

menor taxa de infiltração é mínima e fica constante, sendo 

denominada taxa de infiltração básica (TIB). A TIB pode ser 

obtida em campo com o uso de um equipamento denominado 

infiltrômetro de anéis ou utilizando infiltrômetros de tensão 



Capítulo 6

  154   

ou simuladores de chuva. A TIB também pode ser estimada 

com base na textura do solo (Quadro 4), que pode ser obtida 

por uma análise granulométrica (Figura 2), determinando-se 

os percentuais de areia, silte e argila (Figura 3), inserindo os 

respectivos valores no triângulo americano (Lemos; Santos, 

1996). Assim, depois de estimada a TIB, os aspersores devem 

ser escolhidos em catálogos de fabricantes (Figura 4).

Quadro 4 - Texturas dos solos com base em análises 
granulométricas e suas respectivas taxas de infiltração básica 
(TIB) e capacidade de água disponível (CAD) 

Textura
TIB 

(mm dia-1)

CAD 

(mm cm-1)

Argilosa (fina)
muito argiloso
argiloso
argilo-siltoso
franco-argilo-siltoso

Menor que 10 1,5-2,5

Média 
Franco-arenoso
Franco
Franco-argilo-arenoso 

10 – 20 1,0-1,5

Arenosa (grossa)
arenoso
areia franca

Maior que 20 0,6-1,0

Fonte: Adaptado de Cuenca (1989) e Marouelli, Silva e Silva (2008).
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Figura 2 - Exemplo de laudo de análise físico-química de solo 

Fonte: Laboratório de Análise de solo e foliar da Universidade Federal de Goiás.
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Figura 3 - Triângulo textural, apresentando 13 classes texturais 
de solo em função do percentual de argila, silte e areia

Fonte: Adaptado de United States (1960) e Lemos e Santos (1996).
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Figura 4 - Catálogo de aspersor de impacto (A1823 e A1823 M 
Fabrimar) 

Fonte: <http://www.fabrimar.com.br/>.
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Nesse exemplo, de acordo com a Figura 2, o solo apresen-

ta 46% de argila, 23% de silte e 31% de areia. Assim, o solo 

é considerado argiloso (Figura 3) e, portanto, sua taxa básica 

de infiltração (TIB) é menor que 10 mm/h (Quadro 4). Dessa 

maneira, atendendo a recomendação de que IA < TIB, qual-

quer um dos aspersores listados (Figura 4) pode ser utilizado 

no projeto, já que todos apresentam IA menor que 10 mm/h. 

Assim, escolheu-se um aspersor com intensidade de aplica-

ção de água (IA) de 9,0 mm/h, para evitar perda de água por 

escorrimento de água no solo e consequente erosão e desuni-

formidade de aplicação de água. 

Observação: IA = Vazão do emissor / área irrigada entre 

quatro emissores: 

(IA = [(3,88m3/h)*1000] / (18m x 24m) = 8,98 ~ 9,0 mm/h).

Outros exemplos podem ser observados em anexo (Anexos 

1, 2 e 3: 1,07, 1,07 e 0,6 m3/h, aplicando 7,4, 7,4 e 4,1 mm/h, 

respectivamente, com aspersores espaçados 12 x 12 m).

Aspersor escolhido:

- Marca: Fabrimar 

- Modelo: Maxirega A 1823 M (dois bocais de 4 mm x 6 mm, 

respectivamente)

- Vazão = 3,88 m3/h

- Pressão de operação (P.S.) = 40 mca31 ~ 4 Kgf cm-2 ~ 4 bars 

O número de emissores necessário para irrigar a área total 

do projeto pode ser definido dividindo-se a área total pela área 

individual irrigada por um emissor. E o tempo de irrigação é 

3 1 atm = 101.325 Pa = 101,325 kPa = 0,101325 MPa = 101.325 N m-2 = 10,33 m.c.a = 1,01325 bar = 
1013,25 mbar = 1,033 kgf cm-2 = 10.332 kgf m-2 = 760 mmHg = 14,69 psi

=

=

=
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definido dividindo a lâmina bruta de irrigação pela intensida-

de de aplicação de água;

Como já relatado, é usual irrigar de 8 h a 16 h por dia nos 

projetos de aspersão convencional (Anexos 1, 2 e 3: 6 h/dia), 

assim, o projetista não precisa, e nem deve, colocar todos os 

aspersores funcionando simultaneamente. Pois isso seria um 

exagero, a área seria irrigada rapidamente e o sistema ficaria 

muito tempo desligado. Necessitaria de tubulações com diâ-

metros grandes para atender à vazão de todos os aspersores e 

isso deixaria o projeto com alto custo de implantação e difícil 

viabilidade econômica. Assim, o projetista deve planejar o mí-

nimo de aspersores que devem funcionar simultaneamente 

para irrigar a área, buscando a máxima otimização do tempo e 

do investimento. Para o cálculo do número de aspersores em 

funcionamento simultâneo, basta dividir a vazão de projeto 

(Q) pela vazão do aspersor (q) escolhido pelo projetista.

Conforme o exemplo, sendo a vazão total do projeto (Q) de 

115,71 m3/h e a vazão por aspersor (q) escolhido de 3,88 m3/h, 

então serão necessários 30 aspersores funcionando simulta-

neamente por 14 h/dia, mudando de posição a cada 50 min, 

para atender uma área de 21,6 ha de milho e feijão, este na 

fase de florescimento (maior demanda hídrica), no período de 

setembro em Goiânia – GO. Nas outras fases dessas culturas, 

ou em outros meses de menor demanda hídrica, os mesmos 

30 aspersores gastarão menos tempo para irrigar toda a área.

Ajuste na vazão de projeto (Q)

Q = Ns * q

Ns = 30 aspersores; q = 3,88 m3/h; Q = 116,4 m3/h;
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Observe que, se for dividida a área total a ser irrigada (21,6 

ha ou 216.000 m2) pela área irrigada por um aspersor (18 x 24 

m = 432 m2), se obtém o total de aspersores (500 aspersores) 

necessários para irrigar toda a área de uma só vez. Entretan-

to, como se tem disponível 14 h/dia para irrigar toda a área, 

deve-se instalar apenas 30 aspersores que irão funcionar si-

multaneamente, mudando de posição a cada 50 min, e assim 

após 17 mudanças ao longo do dia, toda a área será irrigada. 

Assim, a vazão de projeto será a soma da vazão desses 30 as-

persores funcionando simultaneamente, e não dos 500 asper-

sores. Isso tornará o projeto com o menor custo de instalação 

possível, apesar do gasto com mão de obra para troca das li-

nhas de aspersores de posição. Uma opção é instalar todos os 

500 aspersores na área, e ao longo do dia ou semana, grupos 

de 30 aspersores vão sendo acionados, com simples abertura 

e fechamento de registros hidráulicos ou eletroválvulas. Essa 

última opção denomina-se irrigação por aspersão fixa, com 

alto custo de implantação e baixo custo de manutenção, já que 

reduz drasticamente o custo com mão de obra (Quadro 1). As-

sim, cabe ao projetista avaliar o que é mais viável e orientar o 

produtor. Outros exemplos podem ser observados em anexo 

(Anexos 1, 2 e 3: 22, 30 e 7 aspersores simultâneos para irrigar 

1,86, 2,4 e 0,34 ha, respectivamente, tendo disponíveis ape-

nas 6 h de bombeamento diário).
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Quarto passo: tempo de irrigação por posição (Ti) 

Refere-se ao tempo que os aspersores ficarão ligados, por 

posição, quando as culturas escolhidas estiverem no estádio 

de maior demanda e no mês mais crítico. No exemplo pro-

posto, trata-se do tempo que os aspersores ficarão ligados por 

posição quando as culturas do milho ou feijão estiverem no 

máximo consumo de água (florescimento), em setembro, no 

município de Goiânia. 

Lembre-se, essa é a máxima capacidade do sistema. 

Caso necessite aplicar mais que 7,5 mm/posição por dia, 

o sistema não atenderá. Mas isso não deve ser entendido 

como a frequência de irrigação que será adotada no manejo 

da irrigação. Por exemplo, caso o solo consiga reter água para 

uma frequência semanal, o tempo de irrigação por posição 

será de 7 dias x 0,833 h/dia, totalizando 5,83 h ou 5 h e 50 min 

por posição por semana, e o sistema atenderá perfeitamente. 

Assim, caso o irrigante decida cultivar uma cultura que exige 

uma frequência alta de duas irrigações por dia, como a cultura 

da alface por exemplo, basta deixar os aspersores ligados 

a metade do tempo, 25 minutos por posição, que em 14 h o 

sistema será capaz de atender, irrigando cada posição 2 vezes 

no dia. E isso será possível, com folga, pois a alface consume 

menos água que o milho e o feijão.

Quinto passo: Definição do layout da área.

A disposição desses aspersores em campo dependerá do 

formato da área.
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Figura 5 - Três possíveis disposições de linhas laterais de 
aspersores em áreas irrigadas

Tem-se que ressaltar que, 30 aspersores simultâneos, 

independem do manejo de irrigação adotado. Seja irrigações 

diárias, seja irrigações a cada 2, 3, 5 ou 10 dias, esse número 

de aspersores será capaz de atender toda a área, desde que 

a evapotranspiração diária, não seja maior que a prevista no 

projeto. A frequência de irrigação depende da retenção de 

água no solo e da profundidade efetiva das raízes das plantas.

Antes do dimensionamento hidráulico do projeto de ir-

rigação, o tipo de aspersão convencional deve ser definido: 

portátil, semiportátil ou fixo. No portátil, toda a tubulação é 

movida de um local para o outro, seja ela lateral ou principal, 

tudo com engate rápido, para permitir as mudanças de posi-

ção. No semiportátil, pode-se dispor de uma linha principal 

enterrada ou não, com hidrantes dispostos em cada ponto 

de mudança da linha lateral; a tubulação lateral é de engate 

rápido (permitindo mudança de posição) e a tubulação prin-

cipal é fixa (engate soldável, junta elástica ou flange). No fixo, 

toda a tubulação, seja ela lateral ou principal, é fixa (normal-

mente enterrada em valetas). 

No caso dos sistemas de aspersão portátil e semiportátil, 

Tubulação lateral
Tubulação principal
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o dimensionamento hidráulico da linha lateral é limitado à 

disponibilidade de tubulações com diâmetros em engate rá-

pido de PVC, normalmente 2" 3" e 4", podendo chegar a 6" 
em alguns casos, quando o engate rápido for de aço zincado. 

Tubos flexíveis de polietileno com diâmetros de 1" ou ¾" são 

indicados para pequenas áreas e com aspersores de baixa 

vazão. Portanto, o projetista deve ficar atento ao catálogo de 

fabricantes de tubos. Isso é extremamente importante para 

definir o comprimento da tubulação e o número máximo de 

aspersores na linha lateral. Por exemplo, quando o número 

de aspersores na linha lateral é alto, a vazão da linha é alta e, 

para atender ao critério de dimensionamento, o diâmetro do 

tubo será maior.

Assim, cabe ao projetista verificar a possibilidade de uti-

lizar tubo de engate rápido, caso contrário, terá de dividir a 

linha lateral grande, em duas ou mais linhas menores, para 

poder diminuir o diâmetro do tubo, mantendo o número de 

emissores simultâneos no projeto (Figura 5). Por exemplo, se 

um projeto tem previsto 30 aspersores simultâneos, pode-se 

ter uma linha com todos eles, ou duas de 15, ou até quatro 

linhas, sendo duas com 8 e duas com 7 aspersores (Figura 6).
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Figura 6 - Uma linha lateral de 30 aspersores (A); duas linhas 
laterais de 15 aspersores (B); quatro linhas laterais, sendo duas 
com 7 aspersores e duas com 8 aspersores (C)

Sexto passo: Dimensionamento hidráulico da tubulação 
lateral (diâmetro, perda de carga e pressão no início da 
linha)

Pode-se utilizar o critério de dimensionamento, segundo o 

qual a variação de pressão entre o primeiro e o último asper-

sor não deve ser maior que 20%; isso garante que a diferença 

de vazão entre o primeiro e o último aspersor seja menor que 

10%. Assim, admitindo uma perda de carga máxima na tubu-

lação de 20% da pressão de operação do aspersor (Ex: PS = 20 

mca) e utilizando uma equação de perda de pressão por atrito 

nas tubulações, obtém-se o diâmetro da tubulação. Uma vez 

conhecido o número de aspersores simultâneos, a primeira 

tentativa geralmente é utilizar todos em uma mesma tubula-

ção. Assim, sendo a vazão, o comprimento e a rugosidade da 

tubulação fixados, restará ao projetista apenas variar o diâme-

tro do tubo para ajustar a tubulação ao critério de dimensio-

namento de linha lateral. Uma vez calculado o diâmetro, ele 

deverá ser ajustado para o diâmetro comercial. Sempre lem-

brando, como se trata de tubulação lateral móvel com asper-

sores, esta deverá ser de engate rápido ou flexível para possi-
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bilitar a sua mudança de posição na área.

Observe na Figura 4 que o aspersor escolhido tem 40 mca 

de pressão de serviço. Na tentativa de colocar todos os asper-

sores simultâneos (NS) na mesma linha lateral (30 asperso-

res), observa-se que o diâmetro necessário será de 6" para 

manter o critério de variação de pressão entre o primeiro e o 

último aspersor de no máximo 20% de sua pressão de servi-

ço. Como na prática o máximo diâmetro de tubo de PVC com 

engate rápido é de 4" (100 mm), optou-se por 2 linhas de 15 

aspersores (NS/2), cujos dados seguem abaixo:

a) Comprimento da tubulação lateral (L) = 261 m.

Detalhamento: 1º aspersor distante 9 m do hidrante, e 14 

aspersores espaçados a 18 m, como recomendado pelo catá-

logo (Figura 4).

b) Vazão da linha lateral (Q) = 3,88 m3/h * 15 aspersores = 

58,2 m3/h ou 0,01616 m3/s.

c) Como o material do tubo é PVC, considerou-se o coefi-

ciente de rugosidade C = 140.

d) Fator de múltiplas saídas (f) = 15 saídas = 0,385 (Hazen 

Willians), especificadas no Quadro 5, conforme Mantovani, 

Bernardo e Palaretti (2006).

e) Diâmetro (Ø) = 0,087 m ou 87 mm; comercial DN 4" ERR 

ou 100 mm (101,6 mm – 7,2 mm).

f) Perda de pressão por atrito na lateral (hfLL) = 

(10,645*Q1,852*L*f)/(D4,871*C1,852) = 5,36 mca.

g) Pressão no início da linha lateral PILL = PS + hfLL + Aa +/- 

hgLL = 47,36 mca.

Detalhamento: PILL é a mínima pressão no início das tubu-
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lações laterais, capaz de atender à perda de pressão por atrito 

(hfLL), ao desnível do terreno no sentido da tubulação (hgLL) e à 

altura dos aspersores (Aa). 
Observe que nesse exemplo considerou-se a tubulação la-

teral em nível e a altura dos aspersores de 2 metros para aten-

der a cultura do milho. Como já é comum o uso de aspersores 

autocompensantes, tanto o primeiro como o último aspersor, 

na linha lateral, operarão com pressão recomendada pelo fa-

bricante de 40 mca. Caso se utilize aspersor sem regulador de 

pressão, é recomendável que se considere no cálculo da pres-

são de início de tubulação lateral apenas ¾ da perda de carga 

(hfLL), para evitar excesso de pressão nos primeiros asperso-

res e com  isso comprometer a uniformidade de aplicação de 

água. E para evitar excesso de pressão nos aspersores, quando 

estiverem operando próximo à bomba, é recomendável o uso 

de regulador de pressão no início da tubulação.

Observa-se, portanto, no exemplo, que se fosse possível 

instalar no campo um tubo de 87 mm, a perda de pressão por 

atrito na tubulação lateral seria exatamente o máximo que 

pode ser perdido, que é 8 mca. Entretanto, o diâmetro que 

de fato estará em campo será de 94,4 mm, correspondente 

ao diâmetro interno do tubo de PVC (PN80) de 4" de engate 

rápido de sela (Figura 7). Vale ressaltar que esta é apenas uma 

das maneiras de resolver este projeto, e não a única. Outros 

exemplos podem ser observados em anexo (Anexos 1, 2 e 3: 

tubo de PVC 2" ou 50 mm na linha lateral).
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Figura 7 - Tubo de PVC de engate sela para aspersão convencional 

móvel, 2" (50 mm), 3" (75 mm) e 4" (100 mm)

Fonte: <www.tigre.com.br>. 
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Sétimo passo: Dimensionamento hidráulico da tubulação 
principal (diâmetro e perda de carga)

Deverá atender ao critério da velocidade da água na tubu-

lação, sendo recomendáveis valores entre 1,5 e 2,0 m/s (Man-

tovani; Bernardo; Palaretti, 2006). Utilizando o conceito de 

vazão, que é a velocidade da água (v; m/s) multiplicada pela 

área transversal (A; m2) do tubo (Q = v*A; m3/s), obtém-se o 

diâmetro (D; m) da tubulação principal, dado em metros, sen-

do D = [(4*Q)/(3,14*v)]0,5. Esse diâmetro também deverá ser 

ajustado para o diâmetro comercial e o engate do tubo defini-

do em função do tipo de aspersão convencional: i) tubulação 

principal de engate rápido (Obs.: O máximo diâmetro de PVC 

nesse engate é de 4"); ii) tubulação principal fixa, podendo ser 

flangeada, em solda ou junta elástica. 

Caso o projeto tenha apenas uma linha lateral, a linha prin-

cipal terá o mesmo diâmetro ao longo de sua extensão, da 

saída da bomba até o hidrante mais distante. Caso o projeto 

tenha duas ou mais linhas laterais, a tubulação principal po-

derá ter diâmetro variado com a variação de vazão ao longo da 

linha. Por exemplo, se houver duas linhas laterais no projeto, 

uma pode ser usada para irrigar a metade superior da área (do 

centro para cima) e a outra, a metade restante (do meio para 

baixo). Assim, da saída da bomba até o centro da área, o tubo 

da linha principal deverá ter um diâmetro que atenda a vazão 

das duas linhas laterais e, do meio para cima, seguir com va-

zão apenas para atender uma linha lateral, ou seja, o diâmetro 

poderá ser reduzido.
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*Critério de dimensionamento da tubulação principal ou 

adutora: Vmáx. ≤ 1,5 a 2,0 m/s

A velocidade máxima admissível na tubulação principal 

não deve ultrapassar 1,5 m/s, podendo atingir no máximo 2,0 

m/s, para evitar o excesso de turbulência da água no tubo e 

consequente aumento de perda de pressão. Esse é um critério 

técnico-econômico, que busca equilibrar os custos de implan-

tação e manutenção do sistema de irrigação.

Novamente, utilizando o conceito de vazão (Q = v*A), em 

que a área A = π (D2/4), definimos que a Q = v[π (D2/4)], sendo o 

diâmetro D = (4Q/π v)0,5 expresso em metros.

Observe que o diâmetro da tubulação é função da vazão 

da linha lateral ou da soma das vazões das linhas laterais e 

da velocidade de escoamento de água no tubo adotada pelo 

projetista. Por isso, a importância de se utilizar o critério de 

dimensionamento. 

De acordo com o exemplo, utilizando a vazão dos 30 asper-

sores (0,03233 m3/s), faz-se o cálculo do diâmetro tanto para 

velocidade de 1,5 m/s como para 2,0 m/s. O resultado será um 

diâmetro comercial entre 143 mm e 165 mm, utilizando, por-

tanto, o tubo comercial de 6" ou 150 mm. Como não se comer-

cializa tubo de PVC de engate rápido de 6", a recomendação é 

que se utilize tubos de engate soldável ou junta elástica enter-

rada, apenas com a saída dos hidrantes para fora da área. Des-

sa maneira, o projeto será composto por uma tubulação prin-

cipal fixa de PVC de 6" com junta elástica, alimentando duas 

tubulações laterais de 4" com engate rápido de trava. Portanto, 
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a perda de pressão na linha principal será: comprimento da 

tubulação principal ou adutora (L) = 50 m + 1*12 m + 16 x 24 

m = 446 m.

Observações: 

- Comprimento da adutora será a soma das distâncias en-

tre a bomba e a entrada da área irrigada (Ex.: 50 m), além da 

distância do primeiro hidrante, que deve ser colocado na me-

tade do espaçamento recomendado pelo fabricante (12 m), e 

a distância entre os demais hidrantes (16) que deverão ser co-

locados no espaçamento recomendado pelo fabricante (24 m), 

totalizando 446 m. 

- Vazão da tubulação principal ou adutora (Q) = 0,03233 m3/s.

f = fator de múltiplas saídas (Quadro 5) = 2 saídas idênticas 

= 0,639.

Quadro 5 - Fator de múltiplas saídas (F) para correção da perda 
de carga, em função do número de saídas

No de 
saídas F No de 

saídas F No de 
saídas F No de 

saídas F

1 1 9 0,408 17 0,375 30 0,362

2 0,639 10 0,398 18 0,373 35 0,359

3 0,534 11 0,396 19 0,372 40 0,357

4 0,485 12 0,393 20 0,37 50 0,355

5 0,457 13 0,39 22 0,368 51 a 100 0,35

6 0,438 14 0,387 24 0,366 101 a 250 0,348

7 0,425 15 0,385 26 0,364 251 a 500 0,345

8 0,416 16 0,382 28 0,362
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- Coeficiente de rugosidade (C) de PVC = 140 (Hazen 

Willians), conforme Mantovani, Bernardo e Palaretti (2006).

- Diâmetro interno da tubulação principal ou adutora = 

161,2 mm ou 0,1612 m.

Observação: O diâmetro interno do tubo de 6” ou 150 mm é 

161,2 mm, ou seja, desconta-se do diâmetro externo (170 mm) 

a espessura da parede (8,8mm) e obtém-se a medida (Figura 8).

- Perda de pressão por atrito na tubulação principal HfLP = 

(10,645.Q1,852. L. f) / (C1,852. D4,871) = 4,05 mca.

- Outros exemplos podem ser observados no anexo (Ane-

xos 1, 2 e 3 com tubulação principal de 75 mm (3"), 100 mm 

(4") e 50 mm (2"), respectivamente).
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Figura 8 - Catálogo de tubo de PVC de linha fixa com junta elástica
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Oitavo passo: Dimensionar a tubulação de sucção da 
estação de bombeamento de água 

No dimensionamento hidráulico da linha de sucção adota-

-se um diâmetro comercial superior ao primeiro trecho da tu-

bulação principal (Azevedo Neto et al., 1998), buscando man-

ter a velocidade da água nessa tubulação entre 1 e 1,5 m/s. 

Seguindo o exemplo, considerando um comprimento de 

tubulação de sucção de 12 m, vazão de 0,03233 m3/s, tubo 

de aço zincado (C = 130), diâmetro de 200 mm (DI): 200 mm 

ou 0,2 m, a perda de carga será de apenas 0,07 mca (hf = 

(10,645.0,032331,852.12.1)/ (1301,852.0,24,871) = 0,07 mca). 

Figura 9 - Esquema de estação de bombeamento, com destaque 
para o conjunto motobomba, conexões excêntrica (entrada) 
e concêntrica (saída da bomba), curvas de 90°, tubo de 3 m, 
curva dupla e válvula de retenção, com engate em flange de aço 
zincado
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Nono passo: Perdas de pressão por atrito nas conexões

O projetista deve considerar, além das perdas de pressão 

por atrito nas tubulações, as perdas nas conexões (Hfloc). Em 

projetos como aspersão convencional em que a quantidade de 

conexões em relação à quantidade de tubo liso é muito peque-

na, adota-se de maneira prática, 5% das perdas por atrito na 

tubulação lisa. Assim, para o exemplo proposto, têm-se:

Hfloc = 5% das perdas na tubulação lisa;

Hfloc = 0,05*(HfLL + HfLP + HfLS).: Hfloc = 0,05*(5,36 + 4,05 + 

0,07).: Hfloc = 0,47 mca.

Décimo passo: Escolha da bomba

Para o cálculo da máxima pressão do sistema (H) para a 

escolha da bomba (pressão da água na saída da bomba ou al-

tura manométrica total), soma-se a pressão de serviço dos as-

persores (PS), com as perdas de pressão por atrito na maior 

tubulação lateral (HfLL), na tubulação principal (HfLP) e na tu-

bulação de sucção (HfLS), além dos desníveis do terreno (HgLL, 

HgLP e HgLS), altura dos aspersores (Aa) e perdas localizadas 

nas conexões (Hfloc).

Assim, para o exemplo proposto, tem-se a pressão na saída 

da bomba ou altura manométrica total:

(H) = PiLL + hgLs + hfLs + hfLP + hgLP + hfLP + hfloc = 73,5 mca.

Observação: Como a área tem 3% de declividade, ou seja, 

para cada 100 m de adutora tem-se 3 m de desnível, em  

446 m tem-se HgLP = 13,4 m (altura geométrica). Lembre-se de 

que foram consideradas nesse exemplo linhas laterais em ní-

vel. Mas, caso estas estejam em aclive (+) ou declive (-), essa 
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diferença de nível deve ser considerada.

Para a escolha da bomba, utiliza-se a vazão total e a pressão 

máxima de projeto, e nos catálogos dos fabricantes, obtêm-se: 

marca, linha, modelo, rotação, diâmetro de rotor, rendimento, 

potência necessária para o acionamento, perda de carga loca-

lizada na carcaça da bomba e diâmetro de entrada e saída de 

água na bomba.

Assim, para o exemplo proposto (vazão de 30 aspersores de 

116,4 m3/h e pressão máxima de 73,5 mca), têm-se:

Marca: Imbil; linha: INI; modelo: 65-200; rotação: 3500 

rpm; diâmetro de rotor: 200,1 mm; rendimento: 78,4%; potên-

cia necessária para o acionamento da bomba: 40,4 CV; NPSHr: 

4,4 mca; diâmetro de entrada na bomba: 100 mm; diâmetro de 

saída da bomba: 65 mm.

Outros exemplos podem ser observados no anexo  

(Anexo 1: vazão (Q) de 23,54 m³/h; pressão exigida (H) de 44,0 

mca; motobomba WEG/Imbil 7,5 CV / Itap 50-330/2; Anexo 2: 

vazão (Q) de 32,1 m³/h; pressão exigida (H) de 50,0 mca; mo-

tobomba WEG/Imbil 10,0 CV / Itap 50-330/3; Anexo 3: vazão 

(Q) de 4,2 m³/h; pressão exigida (H) de 60,0 mca; motobomba 

Schneider 2 CV / 4 estágios / ME-AL/BR 1420 V.

Décimo primeiro passo: Escolha do motor, da chave de 
partida e do transformador 

Deve-se considerar uma folga no que diz respeito à potên-

cia exigida pela bomba (Tabela 1), que depende do tipo de mo-

tor, elétrico ou de combustão interna. 

Potência do motor = potência de bomba + folga (Tabela 1)
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Potência do motor = 40,4 + 10% = 44,4 CV

Comercial de 40 e 50 CV.

Tabela 1 - Acréscimo de potência para motores elétricos com 
relação à potência necessária na bomba

Potência necessária na bomba (CV) Acréscimo de potência para o 
motor (%)

< 2 30

2 a 5 25

5 a 10 20

10 a 20 15

> 20 10

Para motores a gasolina ou a diesel, para qualquer potên-

cia, o acréscimo para o primeiro deve ser de 50% e para o se-

gundo de 25%, respectivamente. A determinação da potência 

instalada deve ser de acordo com os valores de potências co-

mercias de motores.

Observação: Em outro catálogo de aspersores (Figura 10) é 

possível encontrar um aspersor com praticamente a mesma va-

zão e com pressão de serviço menor (25 mca), ou seja, 15 mca 

a menos. Assim, podemos ajustar o projeto para o motor de 40 

CV, reduzindo a pressão de projeto de 73,5 mca para 58,5 mca.
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Figura 10 - Catálogo de aspersores Amanco

Legenda: Detalhe para o aspersor cód. 14264, bocais 7,14 mm x 3,97 mm Turquesa, vazão de 3,924 
m3/h, pressão de serviço de 25 mca, e raio molhado de 39,3 m a 2 metros de altura. 
Fonte: www.amanco.com.br>.
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Para a escolha da chave de partida, deve-se adotar chave 

de partida direta para motores até 5 CV. Acima disso, adota-se 

chave estrela-triângulo, série paralela ou compensadora. De 

acordo com o exemplo, pode-se utilizar, neste projeto, chave 

de partida compensadora WEG PCW40 trifásico 380 V.

Para a escolha do transformador, pode-se adotar 1 kVA 

de transformador para cada 1 CV de motor. Portanto, para o 

exemplo apresentado, tem-se transformador comercial de 45 

kVA e 75 kVA.

Se, por um lado, este sistema de irrigação requer baixo 

investimento de capital, por outro, demanda grande quan-

tidade de mão de obra para a sua operação. Por isso, é indi-

cado para pequenas propriedades onde, geralmente, a mão 

de obra utilizada é do tipo familiar, o que reduz os custos de 

operação do sistema. Além disso, em se tratando de peque-

nas áreas, uma significativa redução do custo de aquisição 

do sistema de irrigação poderá ser obtida, quando se opta 

pelo uso de tubos, peças e acessórios de PVC e/ou polieti-

leno, que além de serem de baixo custo também são leves e 

facilmente encontrados no comércio.
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Anexos

Anexo 1 - Projeto de irrigação por aspersão na Efago (Escola 
Família Agrícola da Cidade de Goiás – GO), outubro de 2014

1 - Composição do equipamento

- 22 aspersores espaçados 12 m x 12 m operando simulta-

neamente.

- Tempo máximo de operação por dia: 6 h.
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- Máximo comprimento de linha lateral: 138 m; tubo: PVC 

2" (50 mm).

- Comprimento da linha principal: 70 m; tubos: PVC 3"  
(75 mm).

2 - Área irrigada

- 1,86 hectare.

- Culturas olerícolas: tomate, pepino, pimentão, cenoura, 

batata, alface etc.

3 - Características técnicas

- Lâmina bruta: 7,5 mm.

- Tempo máximo de operação diária: 6 h.

- Vazão necessária: 23,2 m³/h.

- Aspersor/Vazão: 1,07 m³/h; pressão de operação: 25 mca; 

intensidade de aplicação da água: 7,4 mm/h.

4 - Alturas manométricas

- Pressão no início da linha lateral: 33,0 mca.

- Altura manométrica total: 43,59 mca.

5 - Unidade de bombeamento

- Vazão (Q): 23,54 m³/h.

- Pressão exigida (H): 44,0 mca.

- Motobomba WEG/Imbil 7,5 CV/Itap 50-330/2.   

6 - Informações complementares

- Desnível: 4 m.



Capítulo 6

  182   

Anexo 2 - Projeto de irrigação por aspersão na Fama (Escola 
Família Agrícola da Cidade de Goiás – GO), outubro de 2014

1 - Composição do equipamento

- 30 aspersores espaçados 12 m x 12 m operando simulta-

neamente.
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- Tempo máximo de operação por dia: 6 h.

- Máximo comprimento da linha lateral: 114 m; tubos: PVC 

2" (50 mm).

- Comprimento da linha principal: 220 m, tubos: PVC 4" 
(100 mm).

2 - Área irrigada

- 2,4 hectares. 

- Culturas anuais: milho, feijão, arroz, soja, entre outras.

3 - Características técnicas

- Lâmina bruta: 7,5 mm.

- Tempo máximo de operação diária: 6 h.

- Vazão necessária: 30 m³/h.

- Aspersor/Vazão: 1,07 m³/h; pressão de operação: 25 mca; 

intensidade de aplicação da água: 7,4 mm/h.

4 - Alturas manométricas

- Pressão no início da linha lateral: 33,3 mca.

- Altura manométrica total: 49,82 mca.

5 - Unidade de bombeamento

- Vazão (Q): 32,1 m³/h.

- Pressão exigida (H): 50,0 mca.

- Motobomba WEG/Imbil 10,0 CV/Itap 50-330/3.    

6 - Informações complementares

- Desnível: 13 m.
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Anexo 3 - Projeto de irrigação do Sr. Eliezer Gomes Camargo 
(Goiânia – GO), setembro de 2015

1 - Composição do equipamento

- 7 aspersores espaçados 12 m x 12 m operando 

simultaneamente.

- Máximo comprimento da linha lateral: 54 m; tubos: PVC 

2" (50 mm).

- Comprimento da linha principal: 228,08 m; tubos: PVC 2" 
(50 mm).
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2 - Área irrigada

- 0,34 hectare. 

- Culturas: alface, couve, rúcula, rabanete etc.

3 - Características técnicas

- Lâmina bruta: 7,5 mm.

- Tempo máximo de operação diária: 6 h.

- Vazão necessária: 4,2 m³/h.

- Aspersor/Vazão: 0,6 m³/h; pressão de operação: 25 mca; 

intensidade de aplicação da água: 4,1 mm/h.

4 - Alturas manométricas

- Pressão no início da linha lateral: 27 mca.

- Altura manométrica total: 60,0 mca.

5 - Unidade de bombeamento

- Vazão (Q): 4,2 m³/h.

- Pressão exigida (H): 60,0 mca.

- Motobomba Schneider 2 CV / 4 estágios / ME-AL/BR 1420 V.

6 - Informações complementares

- Desnível: 24 m;
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Recuperação de matas ciliares

Leonardo Brito, Gabriel Medina, Fábio Venturoli

A demanda dos agricultores familiares por assessoramento 

técnico para a conservação ou a recuperação de áreas como 

matas ciliares, voçorocas e reservas legais, bem como para 

plantios florestais, é crescente. O maior desafio, nesse caso, 

é construir propostas técnicas de acordo com o interesse e a 

capacidade dos agricultores atendidos (Attanasio et al., 2006).

Nesse texto é apresentada a experiência de construção de 

um arranjo de espécies para a recuperação de matas ciliares, 

levando em conta tanto aspectos ambientais (atendendo a le-

gislação vigente) quanto econômicos, além do interesse dos 

agricultores. Isso foi feito pela incorporação de espécies frutí-

feras nas áreas de recomposição de mata ciliar em um acordo 

entre agricultores e técnicos.

O trabalho foi desenvolvido em Itapuranga, onde a maior 

parte das propriedades rurais familiares é cortada por córregos 

e rios essenciais como fontes de água para as famílias, para os 
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animais e para a irrigação de hortas e pomares (Durigan; Sil-

veira, 1999). Ao longo das últimas décadas, a maior parte das 

matas ciliares foi convertida principalmente em áreas de pasto, 

como corredores para acesso do gado à água e, até mesmo, em 

represas, tornando as nascentes e matas ciliares desprotegidas. 

Todavia, esses agricultores, recentemente, observaram os efei-

tos negativos de tais medidas, como assoreamento, perda da 

qualidade e redução do nível da água (Figura 1).

Figura 1 - Mata ciliar convertida em pasto e desmoronamento 
das margens do córrego

Fotografia: Leonardo Brito.

A recuperação das matas ciliares em áreas de agricultura 

familiar é fundamental para garantir fontes de água no cer-

rado. Por isso, procurou-se desenvolver um arranjo de espé-

cies que garanta a sustentabilidade ambiental, atendendo à 
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legislação vigente e que, ao mesmo tempo, propicie retorno fi-

nanceiro por meio da incorporação de espécies frutíferas nas 

áreas de recomposição de mata ciliar. Especificamente, bus-

cou-se definir uma lista preliminar de espécies que poderiam 

ser usadas para recompor a mata ciliar a partir da ocorrência 

natural ou do uso pelo agricultor. Foi avaliada a viabilidade de 

incluir cada espécie listada no arranjo a ser plantado a partir 

dos critérios de ecologia da espécie, legislação vigente, inte-

resse do agricultor e mercado existente. Finalmente, o arranjo 

foi implantado e o resultado monitorado.

Lista preliminar

A lista preliminar foi criada com base nas espécies com fi-

nalidade comercial existentes na região. Foi realizado o reco-

nhecimento local para observação de todas as espécies (Qua-

dro 1) de maior interesse para o projeto de reflorestamento da 

área de Preservação Permanente (APP).

Quadro 1 - Espécies frutíferas para recuperação de APP

Espécie Nome científico Finalidade comercial 
local

Abacaxi Ananas sp. Fruto / polpa

Açaí Euterpe oleracea Fruto / polpa

Acerola Malphigia glabra L. Fruto / polpa

Araticum Annona sp. Fruto / polpa

Bacupari Garcinia brasiliensis Fruto / polpa

Banana Musa spp. Fruto / polpa

Cagaita Eugenia dysenterica DC. Fruto / polpa

Cajá-manga S. cytherea Sonn Fruto / polpa
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Espécie Nome científico Finalidade comercial 
local

Caju Anacardium orcidentale Fruto / polpa

Cajuzinho Anacardium humile St. Hil. Fruto / polpa

Carambola Averrhoa carambola Fruto / polpa

Cupuaçu Theobroma grandiflorum Fruto / polpa

Goiaba Psidium gajava Fruto / polpa

Graviola Anona muricato L. Fruto / polpa

Ingá Inga uruguensis Fruto / polpa

Mangaba Hancornia speciosa Gomes Fruto / polpa

Maracujá Passiflora edulis Sims Fruto / polpa

Morango Fragaria x ananassa Duch Fruto / polpa

Murici Byrsonima crassifolia Fruto / polpa

Pequi Caryocar brasiliense Fruto / polpa

Pitanga do  
cerrado Eugenia uniflora L. Fruto / polpa

Tamarindo Tamarindus indica, L. Fruto / polpa

Uva Vitis vinifera L. Fruto / polpa

Além das espécies frutíferas, foram consideradas espécies 

madeireiras, a fim de atender a fauna e a flora, obtendo maior 

variabilidade genética. O Quadro 2 demonstra as espécies 

identificadas na região com o objetivo de cumprir o caráter 

ecológico do plantio.

Quadro 2 - Espécies madeireiras para a recuperação de APP

Espécie Nome científico Finalidade comer-
cial local

Acácia Acacia cebil Nenhuma

Angelim Hymenolobium petraeum  
Ducke Fabaceae

Nenhuma

Angico Anadenanthera falcata Nenhuma
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Espécie Nome científico Finalidade comer-
cial local

Aroeira Schinus molle L. Nenhuma

Assa-peixe Vernonia polysphaera Nenhuma

Baru Dipteryx alata Vog. Nenhuma

Chichá Sterculia chicha Nenhuma

Crotalária Crotalaria juncea Nenhuma

Embaúba Cecropia pachystachya Nenhuma

Ingá Inga spp. Nenhuma

Ipê Tabebuia serratifolia Nenhuma

Jaborandi Pilocarpus microophillus Nenhuma

Jatobá Hymenaea stigonocarpa Nenhuma

Jatobá do cerrado Hymenaea stigonocarpa Nenhuma

Marinheiro Licania kunthiana Nenhuma

Mutamba Guazuma ulmifolia Nenhuma

Olho-de-cabra (ten-
to) Ormosia arborea Nenhuma

Paineira Eriotheca gracilipes Nenhuma

Pinha Annona sp. Nenhuma

Sangra d’água Croton urucurana Nenhuma

Teca Tectona grandis Nenhuma

Ecologia da espécie

A ecologia traduz o meio em que a espécie está adaptada, 

as condições de sobrevivência, as relações bióticas e abióti-

cas. Considera, ainda, a alelopatia, capacidade das plantas de 

produzirem substâncias químicas que, liberadas no ambien-



Recuperação de matas ciliares

  191   

te, influenciam de forma favorável ou desfavorável no desen-

volvimento de outras plantas.

Em Itapuranga, foi possível identificar espécies não adap-

tadas a ambientes com influência de rios (Quadro 3). Para a 

seleção das espécies aptas, foram considerados:
• Estudo sobre efeitos alelopáticos – plantas pertencentes a 

espécies ou famílias, que “se ajudam” e complementam, 
não apenas na ocupação do espaço e utilização de água, 
luz e nutrientes, mas também por meio de interações bio-
químicas. Este critério exclui qualquer espécie que possa 
vir a causar efeitos danosos às demais espécies ou aos in-
divíduos da fauna.

• Adaptação ao ambiente – foi realizada pesquisa de cam-
po para reconhecimento da vegetação típica do cerrado 
e existente na própria região, para obter possíveis espé-
cies para o reflorestamento aptas ao ambiente e às suas 
variações.

Identificação de espécies exóticas – sendo oriundas de 

outros climas e regiões podem causar efeitos alelopáticos 

danosos às outras espécies, além de serem proibidas pela 

legislação na recomposição de APP.

Quadro 3 - Espécies frutíferas excluídas pelo critério de ecologia da espécie

Espécie Finalidade Ecologia da espécie

Abacaxi Fruto / Polpa Excluída

Açaí Fruto / Polpa Excluída

Banana Fruto / Polpa Excluída

Maracujá Fruto / Polpa Excluída

Morango Fruto / Polpa Excluída

Uva Fruto / Polpa Excluída
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O açaí e o abacaxi foram excluídos por serem espécies exó-

ticas e proibidas pela legislação em áreas de APP, no Artigo  

nº 369 da Resolução Conoma (Brasil, 2006). Essas espécies po-

dem acarretar danos às demais ou simplesmente não vingar. O 

maracujá, o morango e a uva foram excluídos por apresenta-

rem incompatibilidade de plantio com o terreno. A banana foi 

eliminada pela dificuldade de plantio. Outras frutíferas foram 

incluídas para substituir as espécies excluídas (Quadro 4).

Quadro 4 - Espécies frutíferas que substituíram espécies 
excluídas pelo critério de ecologia da espécie

Espécie Finalidade Ecologia da espécie

Acerola Fruto / Polpa Incluída

Cagaita Fruto / Polpa Incluída

Goiaba Fruto / Polpa Incluída

Tamarindo Fruto / Polpa Incluída

Legislação

Matas ciliares, mananciais, manguezais e encostas com mais 

de 45 graus de declividade são consideradas APP por terem gran-

de importância ecológica. A mata ciliar é a formação vegetal lo-

calizada nas margens dos rios, córregos, lagos, lagoas, represas e 

nascentes. Também é conhecida como mata de galeria, mata de 

várzea, vegetação ou floresta ripária. O Código Florestal Federal 

de 1965 incluiu as matas ciliares como APP (Brasil, 1965).

De acordo com as Leis nº 12.651 e nº 12.727, de 2012, a lar-

gura da faixa de mata ciliar a ser preservada está relacionada 

à largura do curso d’água. O Quadro 5 mostra as dimensões 

das faixas de mata ciliar em relação à largura dos rios e lagos.
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Quadro 5 - Distância proporcional à largura do curso d’água e 
situações adjacentes

Largura dos rios, lagos, represas Faixas de mata ciliar

Rios com menos de 10 m 30 m em cada margem

Rios com 10 m a 50 m 50 m em cada margem

Rios com 50 m a 200 m 100 m em cada margem

Rios com 200 m a 600 m 200 m em cada margem

Rios com largura superior a 600 m 500 m em cada margem

Nascentes e olhos d’água perenes Raio de 50 m

Lagos ou reservatórios em áreas 
urbanas

30 m ao redor do espelho d’água

Lagos e lagoas naturais em zona rural, 
com área inferior a 20 hectares

50 m ao redor do espelho d’água

Lagos e lagoas naturais em zona rural, 
com área superior a 20 hectares

100 m ao redor do espelho d’água

Represas de hidrelétricas 100 m ao redor do espelho d’água

Fonte: Brasil, 2012a, 2012b.

As faixas de matas ciliares, em propriedades rurais, segun-

do o novo Código Florestal, continuam exatamente as mes-

mas, de 30 a 500 metros dependendo da largura do rio. A di-

ferença é que passam a ser medidas a partir do leito regular e 

não do leito maior nos períodos de cheia.

Caso haja a necessidade de recomposição de matas ciliares, 

o novo Código Florestal (Brasil, 2012a, 2012b) traz mudanças 

em comparação ao anterior: a recuperação das APP é exigida 

em conformidade com o tamanho da propriedade, baseado 

nos módulos fiscais. O Incra é o órgão que tem a competência 

exclusiva de realizar o cálculo da área dos módulos. A tabela 

de dimensões do módulo fiscal de cada município brasileiro 

encontra-se disponível no sítio do Incra.1

1 <www.incra.gov.br/media/institucional/legislacao/atos_internos/instrucoes/instrucao_especial/ 
IE20_280580.pdf>.
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Quadro 6 - Faixa a ser reflorestada conforme tamanho da 
propriedade

Tamanho (módulos fiscais) Largura mínima da faixa a ser reflorestada

0 a 1 5 m*

1 a 2 8 m*

2 a 4 15 m*

+ de 4 20 a 100 m

* Independentemente da largura do curso d’água.  
Fonte: Brasil, 2012a, 2012b. Nota: Um módulo fiscal em Itapuranga-GO equivale a 20 hectares.

Além do Código Florestal Federal, há a Resolução nº 369 do 

Conama, de 28 de março de 2006, que, na seção V, trata da In-

tervenção ou Supressão Eventual e de Baixo Impacto Ambien-

tal de vegetação em APP. Essa seção defende a intervenção de 

atividades agroflorestais em APP, indicando as condições em 

que o manuseio da área de preservação e a extração de pro-

dutos florestais não madeireiros são permitidos, desde que o 

processo não danifique o desenvolvimento da flora e da fauna 

(Brasil, 2006).

A Resolução nº 369 também incentiva a busca de variabi-

lidade genética na flora, apontando o uso variado de espécies 

para introdução em reflorestamento. A resolução faz restri-

ções à retirada de produtos madeireiros e à utilização de agro-

tóxicos em áreas que ladeiam cursos d’água.

Considerando o Código Florestal e a Resolução do Cona-

ma, foram excluídas as espécies agrícolas não arbóreas da 

lista (Quadro 7).
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Quadro 7 - Espécies frutíferas excluídas pelo critério de 
legislação

Espécie Finalidade Legislação

Abacaxi Fruto / Polpa Excluída

Açaí Fruto / Polpa Excluída

Banana Fruto / Polpa Excluída

Maracujá Fruto / Polpa Excluída

Morango Fruto / Polpa Excluída

Uva Fruto / Polpa Excluída

Mercado

O projeto de pesquisa buscou recuperar áreas de 

preservação permanente utilizando um arranjo que mesclasse 

a cobertura da área florestal com introdução de espécies 

frutíferas, contribuindo para a geração de renda extra para os 

agricultores. Para tanto, escolheram-se espécies frutíferas que 

possuam alguma utilização econômica na região.

Mediante esse fato, junto ao primeiro levantamento de es-

pécies da região foram listadas aquelas que tenham garantia 

de mercado. A Cooperativa de Agricultura Familiar de Itapu-

ranga (Cooperafi) utiliza espécies para extração de polpa e 

produção de diversos produtos. Essas frutíferas com mercado 

garantido foram priorizadas no arranjo (Quadro 8).
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Quadro 8 - Espécies frutíferas comercializadas pela Cooperafi

Espécie Finalidade Mercado

Abacaxi Fruto / polpa Incluída

Acerola Fruto / polpa Incluída

Banana Fruto / polpa Incluída

Cagaita Fruto / polpa Incluída

Cajá-manga Fruto / polpa Incluída

Caju Fruto / polpa Incluída

Carambola Fruto / polpa Incluída

Graviola Fruto / polpa Incluída

Manga Fruto / polpa Incluída

Maracujá Fruto / polpa Incluída

Morango Fruto / polpa Incluída

Tamarindo Fruto / polpa Incluída

Uva Fruto / polpa Incluída

Interesse do agricultor

Essa proposta busca atender aos pré-requisitos necessá-

rios ao reflorestamento em APP (ecologia, legislação e merca-

do). Todavia, é fundamental o interesse do agricultor, pois é 

quem poderá se beneficiar dos futuros produtos oriundos da 

APP reflorestada.

O agricultor considera aspectos como o mercado consu-

midor; a facilidade de manejo, levando em conta as espécies 

que ele já conhece; a facilidade de manutenção da área e a 

extração dos produtos. A participação efetiva do produtor na 

construção do arranjo é crucial para os cuidados e o controle 

de crescimento do reflorestamento. O Quadro 9 resume as es-

pécies excluídas pelo agricultor.
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Quadro 9 - Espécies excluídas pelo interesse do agricultor

Espécie Finalidade Interesse do agricultor

Carambola Fruto / polpa Excluída

Caju Fruto / polpa Excluída

Maracujá Fruto / polpa Excluída

Morango Fruto / polpa Excluída

Olho-de-cabra Semente / ornamentação Excluída

Sangra d’água Medicinal Excluída

Plantio

No plantio, foram utilizadas mudas nativas do bioma cer-

rado, distribuídas de 3 x 3 metros, idealizando uma área de 

crescimento para a árvore de aproximadamente um metro e 

meio para cada direção ou nove metros quadrados. O esqua-

drejamento da área foi feito seguindo orientação do agricultor 

proprietário, respeitando a área de piquete para seu gado (Fi-

gura 2). A maior distância entre a margem e o curso d’água foi 

de 27 metros (inferior à legislação – distância mínima de 30 

metros). Respeitou-se também a cerca do piquete, mantendo-

-se distância mínima de um metro para a primeira linha.

A cova foi feita com o coroamento (retirada) do capim, com 

o uso da enxada, formando um círculo com diâmetro aproxi-

mado de 1,2 metro. Posteriormente, foi perfurada a cova utili-

zando uma cavadeira. A profundidade das covas deve ser pro-

porcional ao tamanho das mudas. Assim, a maioria das covas 

ficou com 40 centímetros de profundidade, com exceção do 

pequi, que ficou com 80 centímetros.
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Figura 2 - Esquadrejamento para o alinhamento das linhas e 
colunas do reflorestamento

Fotografia: Leonardo Brito.

O plantio das mudas foi realizado no início do perío-

do chuvoso, para que as plantas jovens tivessem disponibi-

lidade de água para o seu desenvolvimento e sobrevivência 

durante o período seco, característico na região. O plantio 

foi realizado em uma área experimental de 600 metros qua-

drados. Foram plantadas duzentas mudas de vinte espécies 

diferentes, com dez exemplares por espécie, mesclando as 

frutíferas e não frutíferas. Com viveiros desenvolvidos nas 

propriedades dos próprios agricultores, o custo desse tipo de 

reflorestamento é reduzido.

Monitoramento

A primeira visita foi feita após vinte dias do plantio. As 

plantas jovens foram acompanhadas para avaliar a taxa de su-

cesso do processo, que foi de 95%.

A segunda visita foi realizada seis meses após o plantio, 

para observação da resistência das espécies mediante o pe-
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ríodo sem chuvas. Constatou-se a perda de 62 indivíduos em 

razão do período seco, força dos ventos e invasão da área pelo 

gado, totalizando 69% de sucesso.

Para a ação do vento, podem ser tomadas precauções como 

a instalação de quebra-ventos ou barreira natural de vegeta-

ção. A utilização de estacas de madeira ou bambu também 

ajuda a segurar a muda não a deixando tombar com a ação dos 

ventos. Todavia, tal método apresenta custo elevado, R$1,50 

por muda, e, por isso, não foi utilizado.

É importante trabalhar junto com o agricultor a ideia de 

quão relevante é o cuidado e o acompanhamento do refloresta-

mento, principalmente no período inicial, quando as espécies 

não suportam danos físicos. O controle periódico para que o 

gado não adentre na área reflorestada também é fundamental.

Classificação final

No momento de definir um arranjo de espécies para o plan-

tio, é fundamental considerar um conjunto de critérios. Neste 

trabalho foram considerados os seguintes parâmetros: ecolo-

gia da espécie, legislação, mercado e interesse do agricultor.

Esse conjunto de critérios contribuiu para o sucesso da 

iniciativa com o desenvolvimento de um arranjo de espécies 

que garantiu a sustentabilidade ambiental. Ao mesmo tempo, 

proporcionou um futuro retorno financeiro a partir da incor-

poração de espécies frutíferas nas áreas de recomposição de 

matas ciliares. Os Quadros 10 e 11 apresentam a lista final de 

espécies que passaram em todos os critérios e foram planta-

das na experiência em Itapuranga.
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Quadro 10 - Classificação final de espécies frutíferas

Espécie Finalidade Ecologia 
da espécie

Legis-
lação Mercado Agri-

cultor

Acerola Fruto/ polpa Sim Sim Sim Sim

Araticum Fruto/ polpa Sim Sim Sim Sim

Bacupari Fruto Sim Sim Sim Sim

Cajá-
manga

Fruto/ polpa Sim Sim Sim Sim

Caju Fruto/polpa Sim Sim Sim Sim

Cajuzinho Fruto/ polpa Sim Sim Sim Sim

Graviola Fruto/polpa Sim Sim Sim Sim

Goiaba Fruto/ polpa Sim Sim Sim Sim

Ingá Fruto Sim Sim Sim Sim

Murici Fruto/ polpa Sim Sim Sim Sim

Pequi Fruto/polpa Sim Sim Sim Sim

Pitanga do 
cerrado

Fruto/ polpa Sim Sim Sim Sim

Tamarindo Fruto/ polpa Sim Sim Sim Sim

Quadro 11 - Classificação final de espécies madeireiras

Espécie Finalidade Ecologia 
da espécie

Legis-
lação Mercado Agri-

cultor

Angico Madeira Sim Sim ----- Sim

Baru
Madeira/fru-

tífera
Sim Sim ----- Sim

Chichá
Madeira/fru-

tífera
Sim Sim ----- Sim

Embaúba Madeira Sim Sim ----- Sim

Ipê Madeira Sim Sim ----- Sim

Jatobá do 
cerrado

Madeira/fru-
tífera

Sim Sim ----- Sim

Mutamba Madeira Sim Sim ----- Sim
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Recentemente, a Cooperafi desenvolveu o projeto Renas-

cer, patrocinado pela Petrobrás, por meio do Programa Pe-

trobrás Ambiental. Uma das metas do projeto é recuperar e 

conservar as nascentes e demais recursos naturais da região. 

A expectativa é que sejam recuperadas noventa nascentes e 

240 hectares de mata ciliar dos pontos críticos de 26 córregos, 

além de melhorar 40% da área total das propriedades selecio-

nadas, através de práticas de conservação do solo.
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Potencial de adoção de novas práticas 
por agricultores familiares: lições do 

assessoramento técnico para a transição 
agroecológica

Gabriel Medina

Antes de o assessor técnico propor qualquer nova prática 

ou tecnologia para os agricultores, é fundamental avaliar seu 

potencial de adoção. Novas práticas terão maior potencial de 

adoção e manutenção quanto mais próximas estiverem das 

práticas já usadas pelos agricultores e quanto mais gradual for 

a transição promovida.

Em muitos casos, a transição agroecológica possível para 

os agricultores será parcial e a assessoria técnica precisa estar 

preparada para atuar com abordagem participativa, evitando 

o difusionismo de pacotes tecnológicos.
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Ferramenta de análise do potencial de adoção de novas 
práticas por agricultores familiares

Com a revisão da literatura, foram identificados quatro pa-

râmetros fundamentais para avaliar o potencial de adoção de 

novas práticas pelos agricultores familiares: se a demanda por 

mão de obra é compatível com a capacidade existente; se os 

investimentos financeiros necessários e os custos de produ-

ção são condizentes com o capital detido pelo agricultor; se os 

conhecimentos requeridos para estabelecer a prática estão de 

acordo com o saber ou as condições de aprendizado do agri-

cultor e se existe contexto institucional favorável, com merca-

do, crédito e assessoria técnica.

Primeiro parâmetro: mão de obra

Um dos aspectos que definem a possibilidade de agriculto-

res familiares adotarem novas práticas é a disponibilidade de 

mão de obra. Propor práticas que não coincidam com a dis-

ponibilidade existente de mão de obra pela família é uma das 

falhas clássicas da assistência técnica difusionista. Diferente-

mente da agricultura empresarial, a agricultura familiar usa 

essencialmente mão de obra familiar para a produção, bus-

cando atender ao mercado e ao consumo (Chayanov, 1974).

Consequentemente, existem dois aspectos fundamentais a 

ser considerados no momento de sugerir uma nova prática. 

O primeiro é a disponibilidade de mão de obra existente: as 

dimensões da economia familiar são determinadas pela dis-

ponibilidade de membros aptos para o trabalho e pela quan-

tidade máxima de tarefas que eles podem realizar até atingir 
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o limite de sua capacidade física (Costa, 1995). O segundo é 

o interesse da família em empregar unidades adicionais de 

trabalho em determinada prática. O uso de uma unidade adi-

cional (mesmo quando disponível) é visto pela família como 

economicamente vantajoso sempre que o rendimento resul-

tante possibilite o preenchimento do orçamento. Esse uso é 

otimizado quando o rendimento adicional é obtido com o me-

nor esforço possível (reduzindo a penosidade do trabalho). A 

economia familiar está sempre buscando um balanço entre a 

satisfação de suas necessidades e a penosidade do trabalho de 

seus membros (Costa, 1995). Isso é diferente da lógica de uma 

empresa rural que contrata mão de obra e tem menos preocu-

pação com esse aspecto.

Assim, é fundamental analisar a quantidade de mão de obra 

demandada ao longo do ano por uma nova prática proposta e 

contrastar com a disponibilidade de mão de obra da família. 

Para isso, trabalhos de administração rural desenvolveram 

mecanismos práticos que incluem a estimativa de unidades 

de trabalho disponíveis e a elaboração do itinerário técnico 

da produção que serve para identificar como a demanda por 

mão de obra varia durante o ano, de acordo com as diferentes 

práticas executadas na propriedade (Lima, 1995).

Já a definição do interesse da família em investir a mão de 

obra disponível em determinadas práticas passa essencial-

mente por aspectos subjetivos como tradição, interesse em 

experimentar, motivação familiar ou promovida por asses-

sores externos e expectativa de retorno financeiro. Para este 

aspecto, o mecanismo mais prático de avaliação é a consulta 
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aberta ao agricultor sobre seu interesse. Estudos sociológicos 

apontam como essencial a relação de confiança estabeleci-

da entre o técnico e o agricultor para uma consulta eficiente 

(Chambers, 1987).

Os elementos que podem ser considerados essenciais para 

avaliar se o agricultor tem a mão de obra necessária e o inte-

resse em investir na nova prática são: calcular a quantidade 

de mão de obra disponível na propriedade; elaborar o itine-

rário técnico para avaliar se há espaço para novas práticas no 

calendário; analisar a demanda de mão de obra da nova prá-

tica proposta e contrastar com a disponibilidade ao longo do 

ano; e consultar o agricultor sobre seu interesse em investir 

trabalho na prática proposta.

Segundo parâmetro: capital

Outro parâmetro fundamental a ser avaliado é se os inves-

timentos financeiros necessários e os custos de produção de 

uma nova prática são condizentes com o capital detido pelo 

agricultor. A adoção de novas práticas normalmente implica a 

necessidade de investimentos para implantação. Tais investi-

mentos podem ser demandados na aquisição de novas ferra-

mentas, insumos e até no acesso ao conhecimento necessário 

para a gestão da prática. Considerando que a economia fami-

liar opera normalmente sem capital de giro, os agricultores fre-

quentemente têm recursos limitados para fazer investimentos.

Uma ferramenta clássica proposta para superar esse pro-

blema é o crédito rural. Apesar dos avanços na capilaridade 

do crédito, parte importante dos agricultores ainda tem difi-
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culdades de acesso e os que acessam enfrentam obstáculos 

para financiar atividades por eles priorizadas. Assim, na pro-

posição de uma nova prática, é fundamental avaliar a capa-

cidade de investimento do agricultor e sua possibilidade real 

de conseguir alternativas atrativas de financiamento externo.

Mesmo quando o agricultor consegue estabelecer uma 

nova prática, é ainda fundamental considerar sua capacidade 

de manutenção. Assim, a análise criteriosa dos custos de ma-

nutenção dessas práticas é um passo importante a ser dado. 

Um aspecto crucial é que, principalmente na primeira safra, o 

agricultor terá custos de produção que só serão cobertos com 

o fim da safra e com a comercialização da produção. Assim, é 

fundamental considerar que o financiamento da primeira sa-

fra também terá de ser feito com o capital do agricultor.

Os elementos considerados essenciais para garantir que o 

agricultor tenha a disponibilidade do capital necessário para 

investir no estabelecimento da nova prática e cobrir os custos 

de produção da primeira safra são: levantar a quantidade de 

capital existente para investimento (o que sobra por mês con-

siderando que o caixa da família é o mesmo da propriedade e 

que a família também tem necessidades); mensurar os custos 

de adoção com base na análise dos insumos necessários, ver 

quais estão disponíveis na propriedade e quais precisam ser 

adquiridos; estimar os custos da primeira safra a ser pré-fi-

nanciada e calcular a expectativa de retorno da prática com 

base nas condições reais de campo.
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Terceiro parâmetro: conhecimento

Na abordagem difusionista de assistência técnica, o fluxo 

de conhecimento é unidirecional, com o conhecimento ge-

rado por centros de pesquisa (como a Embrapa) e difundido 

por empresas de assistência técnica (como a Emater) para um 

ponto de recepção do conhecimento (os agricultores). Como o 

conhecimento é gerado em campos experimentais e difundi-

do, os produtores acabam ficando dependentes da tecnologia 

externa uma vez que não dominam o sistema produtivo.

A nova política de assessoria técnica objetiva estabelecer 

uma abordagem participativa para o apoio aos agricultores fa-

miliares, superando o paradigma difusionista. Na nova abor-

dagem, o conhecimento começa a ser construído em conjun-

to, técnico e agricultor, a partir do diagnóstico da situação da 

propriedade. A construção de conhecimento passa, portanto, 

pela comunicação entre o técnico e o agricultor no sentido de 

identificar os problemas, planejar ações, propor e testar solu-

ções, bem como analisar os resultados (Freire, 1983). Trata-se 

de uma abordagem de processo que busca avanços gradativos 

com base nos interesses e capacidades dos agricultores.

Os elementos essenciais da nova abordagem para garantir 

que os conhecimentos requeridos para estabelecer uma prática 

estejam de acordo com o saber ou as condições de aprendizado 

do agricultor são: partir dos interesses dos agricultores para a 

proposição de novas práticas; garantir que o agricultor tenha 

domínio delas e autonomia na relação com os técnicos; e pro-

mover a implantação gradual, partindo das práticas existentes.
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Quarto parâmetro: favorecimento do contexto 
institucional

O último parâmetro elencado é a análise do contexto insti-

tucional como forma de avaliar o tipo de apoio externo exis-

tente para os agricultores adotarem novas práticas em substi-

tuição às convencionais. Nesse caso, foram selecionados três 

indicadores importantes do favorecimento institucional das 

práticas em questão. Primeiro, se existe mercado estabelecido 

para a oferta dos insumos necessários à nova prática e para 

a comercialização da produção obtida (Figura 1). Segundo, se 

existem linhas de crédito disponíveis para a nova prática mais 

atrativas do que as linhas para as práticas convencionais. Ter-

ceiro, se existe um sistema de assessoramento técnico capaz 

de apoiar os agricultores adequadamente.

Figura 1 - Feira-livre dos agricultores familiares de Itapuranga

Fotografia: Gabriel Medina.
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O mercado local é a principal fonte de renda para os agricul-

tores, mas nem sempre a clientela conhece a produção agroeco-

lógica e está disposta a pagar mais por ela. Mercados externos 

são exigentes e demandam boa capacidade administrativa.

A proposta agroecológica trabalhada de forma 
participativa

Uma das linhas de frente da Política Nacional de Assistên-

cia Técnica e Extensão Rural (Pnater) é a promoção da agroe-

cologia como alternativa à agricultura convencional baseada 

em insumos químicos externos. Agroecologia é definida como 

o cultivo de alimentos de forma natural, sem a utilização de 

agrotóxicos e adubos químicos solúveis, como forma de re-

duzir custos e dependência de insumos externos. As técnicas 

agroecológicas incluem adubação verde e mineral, uso de de-

fensivos naturais, combinação e rotação de culturas (Theodo-

ro; Duarte; Rocha, 2009). A promoção da agroecologia é vista 

como um processo de transição para a substituição de práti-

cas convencionais (Costabeber, 1999).

As práticas agroecológicas promovidas pela política de as-

sessoramento técnico guardam, na maior parte dos casos, uma 

distância técnica significativa em relação às práticas atualmen-

te usadas pelos agricultores. A necessidade de atender às de-

finições de produção agroecológica pode levar à configuração 

de uma assessoria técnica por um especialista em agroecolo-

gia que tem pouco conhecimento de como a economia familiar 

funciona. Por isso, está insuficientemente afeito à construção 

de propostas técnicas com base nas condições locais.
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A assessoria técnica deve evitar a abordagem difusionista 

e privilegiar uma atuação participativa que coloque o agri-

cultor, e não a agroecologia, como ponto de partida da asses-

soria. Caberia ao agricultor definir se existem e quais são as 

práticas agroecológicas que atendem seus interesses e capa-

cidades. E compete ao assessor técnico apoiar os agricultores 

a partir de seus interesses. O processo de transição agroeco-

lógica será mais lento e, em muitos casos, parcial (restrito às 

práticas que interessaram ao agricultor). Se a agroecologia 

não é vista como um pacote tecnológico fechado, é perfei-

tamente possível para o assessor técnico promovê-la com 

a abordagem participativa. Vale ressaltar que a diretriz da 

agroecologia de reduzir custos e a dependência de insumos 

externos é, por princípio, perfeitamente compatível com os 

interesses dos agricultores familiares.

Potencial de adoção de práticas agroecológicas pelos 
agricultores familiares de Itapuranga

A ferramenta proposta na primeira parte desse texto foi 

testada em um estudo de caso desenvolvido no município de 

Itapuranga, em Goiás. Embora o trabalho tenha sido desenvol-

vido para os sistemas de horticultura, fruticultura e manejo de 

pastagem tipo Pastoreio Racional Voisin (PRV) para criação de 

gado leiteiro, apresenta-se a análise dos dados apenas para o 

PRV. Os resultados são mostrados considerando as etapas de 

estabelecimento do sistema e manutenção ao longo do tempo.
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Primeiro parâmetro: mão de obra

As famílias de Itapuranga são, normalmente, compostas 

pelo casal e um filho que fica na propriedade para ajudar os 

pais. Na prática pecuária, a mão de obra é, principalmente, 

masculina, embora haja participação feminina na fabricação 

de queijo. O mais comum é que o pai seja o principal respon-

sável, ao longo do ano, pela prática e receba a ajuda do filho 

nos meses de férias dos estudos. Assim, as famílias dispõem 

cerca de vinte diárias de trabalho por mês nos meses em que 

o filho está em aula e 35 nos meses de férias escolares – consi-

derando cinco dias de trabalho por semana e o trabalho do pai 

equivalendo a uma diária e o do filho, 0,75 diária (Quadro 1).

Quadro 1 - Demanda de mão de obra para a implantação de 
um hectare de pastagem tipo convencional e um de Pastoreio 
Racional Voisin pelos agricultores

Itinerário 
técnico

Mão de 
obra 

existente 
(diárias/

mês)

Mão de 
obra 

disponível 
(diárias/ 

mês)

Mão de obra 
necessária (em 

diárias de trabalho)

Conven-
cional Voisin

Análise de 
solos e reco-
mendação

Julho 35 2,75 0 0,2

Preparo das 
estacas

Setembro 20 1 0,5 1

Calagem da 
área

Outubro 20 1 0 1,5

Gradeamento 
da área

Novembro 20 1 0,5 0,5

Plantio de 
braquiária

Novembro 20 1 0,2 0,2

Plantio de 
estilosante e 
mombaça

Novembro 20 1 0 0,1
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Itinerário 
técnico

Mão de 
obra 

existente 
(diárias/

mês)

Mão de 
obra 

disponível 
(diárias/ 

mês)

Mão de obra 
necessária (em 

diárias de trabalho)

Conven-
cional Voisin

Instalação do 
sistema de 
água

Janeiro 35 2,75 0 3

Instalação 
do sistema 
elétrico

Fevereiro 20 2,75 0 0,5

TOTAL 9,2 13

TOTAL ANUAL
(por 10 anos)

0,92 1,3

Parte significativa dessa mão de obra já está empregada 

na propriedade em práticas como horticultura, fruticultura, 

cuidados no quintal e criação de pequenos animais. Entre os 

meses de agosto e dezembro, as famílias estão com menor dis-

ponibilidade de trabalho, com o pai tendo o equivalente a uma 

diária livre por mês. Nos meses de janeiro a julho, as famílias 

têm um pouco mais de trabalho livre, com o pai dispondo do 

equivalente a duas diárias por mês e o filho, nos meses de fé-

rias escolares, dispondo de 0,75 diária.

A instalação de um hectare de pasto e piquetes do PRV 

implica maior demanda de mão de obra em comparação com 

a instalação de um hectare de pasto convencional (13 contra 

9,2 diárias). Na calagem da área, preparo da cerca e instala-

ção do sistema de água, a prática proposta excedeu a mão de 

obra existente na propriedade. Para reverter essa limitante, 

os agricultores contrataram um diarista ao custo de R$35,00 

a diária (resultando em 5,75 diárias, no total de R$201,25). 
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Mesmo com os custos extras, os agricultores decidiram arcar 

com a implantação da prática.

Uma vez implantada a nova prática, a manutenção se dife-

rencia ainda na demanda de mão de obra em relação à prática 

convencional. Ao longo do ano, a diferença foi de 42 diárias de 

trabalho (Quadro 2). Vale notar que a silagem, a adubação, a 

manutenção diária (troca de piquete) e a manutenção da cer-

ca representam demandas extras de mão de obra, em alguns 

casos, acima da disponibilidade do agricultor, levando-o ao 

sobretrabalho (trabalhar acima de oito horas diárias). Nesse 

caso, os agricultores decidiram arcar com a quantidade extra 

de trabalho na expectativa de futuro retorno financeiro.

Quadro 2 - Demanda de mão de obra para a manutenção da 
prática convencional e do Pastoreio Racional Voisin

Itinerário 
técnico

Mão de obra neces-
sária (em diárias de 

trabalho)
Diferença 

mensal entre 
Voisin e 

convencional

Diferença 
anual entre 

Voisin e con-
vencionalConven-

cional Voisin

Energia 
elétrica Mensal 0 0 0 0

Silagem Janeiro e 
outubro 0,5 2,5 2 24

Sal Mensal 0 0 0 0

Vacina Maio e 
novembro 0,5 0,5 0 0

Combate a 
carrapato Mensal 0,5 0,5 0 0

Adubação 
(cama de 
frango) (sc)

Novembro 0 1 1 1

Ordenha Mensal 7,5 7,5 0 0

Manutenção 
(troca de 
piquete)

Mensal 0 1,25 1,25 15
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Itinerário 
técnico

Mão de obra 
necessária (em diárias 

de trabalho)
Diferença 

mensal entre 
Voisin e 

convencional

Diferença 
anual entre 

Voisin e con-
vencionalConven-

cional Voisin

Manutenção 
de cerca por 
ano

Janeiro 0 2 2 2

TOTAL 9 15,25 42

Segundo parâmetro: capital

Apesar da prática do PRV apresentar retorno financeiro 

maior que o sistema convencional, sua implantação deman-

da investimento significativo de capital. Para fazer análise do 

solo, compra de arame, calagem, gradeamento, instalação dos 

sistemas de água e elétrico, a demanda por capital foi maior 

que a disponibilidade do agricultor (Quadro 3). O custo total 

de instalação de um hectare de PRV foi de R$1.799,20 em con-

traste com o custo de R$448,00 de instalação de um hectare 

convencional. Nas iniciativas apoiadas, o projeto cobriu parte 

dos custos e os agricultores cobriram a outra parte. A prática 

de instalação do sistema de água nos piquetes não foi realiza-

da porque seu custo superava a capacidade de investimento 

do agricultor e do projeto de apoio. Nesse caso, o processo foi 

substituído por diferentes arranjos, que permitiram ao gado 

um corredor de acesso às fontes existentes de água.
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Quadro 3 - Demanda de capital para a implantação da prática 
convencional e do Pastoreio Racional Voisin (em reais)

Itinerário 
técnico

Capital 
disponível

Investimento 
necessário

In
ve

st
im

en
to

 
do

 a
gr

ic
ul

to
r

In
ve

st
im

en
to

 
do

 p
ro

je
to

Conven-
cional

Voisin

Análise de 
solos e reco-

mendação
Julho 50,00 0,00 55,00 0,00 55,00

Preparo das 
estacas

Setembro 100,00 24,00 67,20 67,20 0,00

Arame liso Setembro 100,00 200,00 140,00 140,00 0,00

Calagem da 
área

Outubro 100,00 0,00 120,00 0,00 120,00

Gradeamento 
da área

Novem-
bro

100,00 160,00 160,00 0,00 160,00

Plantio de 
braquiária

Novem-
bro

100,00 64,00 32,00 0,00 32,00

Plantio de 
estilosante e 

mombaça

Novem-
bro

100,00 0,00 10,00 0,00 10,00

Preparo da 
cerca

Janeiro 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalação do 
sistema de 

água
Janeiro 50,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00

Instalação 
do sistema 

elétrico
Fevereiro 50,00 0,00 90,00 90,00 0,00

TOTAL 800,00 448,00 1.799,20 297,20 377,00

TOTAL ANUAL
(por 10 anos)

80,00 44,80 179,92 29,72 37,70

Além dos custos de implantação, os agricultores também 

têm de financiar a produção, que é mais cara no sistema PRV. 

Esses custos são particularmente relevantes durante o pri-
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meiro ano em que o agricultor precisa pré-financiar a prática, 

tendo expectativa de retorno apenas no final do processo. A 

diferença anual do custo de produção entre o sistema propos-

to e o convencional chegou a R$1.774,00 que foram integral-

mente financiados pelo agricultor (Quadro 4). Vale notar que 

esse valor supera o capital disponível para investimentos pelo 

agricultor durante o ano e, nos casos estudados, o custo foi 

pago com a venda de animais do rebanho.

Quadro 4 - Demanda de capital para a manutenção da prática 
convencional e do Pastoreio Racional Voisin (em reais)

Itinerário 
técnico

Capital necessário 
(R$/mês)

Diferença 
mensal entre 

convencional e 
Voisin

Diferença 
anual entre 

convencional 
e Voisin

Conven-
cional

Voisin

Energia elétrica Mensal 0,00 10,00 10,00 120,00

Silagem Mensal 240,00 312,00 72,00 864,00

Sal Mensal 540,00 540,00 0,00 0,00

Vacina
Maio e 

novembro
8,40 8,40 0,00 0,00

Combate a 
carrapato

Mensal 54,00 54,00 0,00 0,00

Adubação (cama 
de frango) (sc)

Novembro 0,00 400,00 400,00 400,00

Ordenha Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção 
(troca de pi-

quete)
Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção de 
cerca por ano

Janeiro 20,00 50,00 30,00 30,00

Caroço de 
algodão

Mensal 0,00 30,00 30,00 360,00

TOTAL (R$) 862,40 1.404,40 542,00 1.774,00
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No sistema convencional, os agricultores conseguem lota-

ção de pastagem de três cabeças por hectare. No sistema Voi-

sin, a lotação alcançada é de sete cabeças por hectare. O Qua-

dro 5 resume a remuneração estimada pela produção de leite, 

queijo e venda de bezerros nos dois sistemas. A remuneração 

líquida esperada no sistema convencional é de R$903,00 por 

ano, enquanto no sistema Voisin é de R$2.816,00 anuais.

Quadro 5 - Retorno anual por hectare

Rendimento por 
dia

Remuneração  
por dia (R$)

Remuneração  
por ano (R$)

Conven-
cional Voisin Conven-

cional Voisin Conven-
cional Voisin

Leite (L) 5,0 11,5 4,37 10,05 454,00 1.045,00

Queijo (kg) 0,8 1,8 3,60 8,10 936,00 2.106,00

Venda de 
bezerros

400,00 1.250,00

Remune-
ração total 
bruta (R$)

1.790,00 4.401,00

Remune-
ração total 
líquida (R$)

903,00 2.816,00

Nota: Dados referentes a três cabeças no sistema convencional e sete cabeças no Pastoreio Racional 
Voisin. O leite produzido pelas famílias é comercializado in natura em dois dias da semana (104 dias 
por ano) e usado para a produção de queijo nos outros cinco dias da semana (260 dias por ano).

Terceiro parâmetro: conhecimento

O PRV de gestão de pastagens é implementado de acordo 

com quatro leis: a do repouso do pasto para permitir a re-

brota do capim; a do tempo de ocupação máxima para evitar 

esgotamento das reservas; a da ajuda para suprir a exigência 

alimentar do animal com fontes alternativas ao pasto; e a lei 
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dos rendimentos regulares para evitar variação na produção 

(Melado, 2003).

A proposta traz modificações importantes no manejo da 

pastagem e do rebanho em comparação com a prática con-

vencional. Novos conhecimentos são necessários para o es-

tabelecimento do sistema, pois monitoramento e ajustes são 

importantes ao longo do processo. Na preparação da área, 

uma prática relevante é a análise do solo para avaliar eventual 

necessidade de calagem e adubação (Quadro 6). Os agriculto-

res de Itapuranga conhecem pouco o procedimento de cole-

ta e os laboratórios que podem fazer a análise dependem do 

assessoramento técnico para a recomendação de correção e 

adubação. Nos casos analisados, essa dificuldade foi superada 

pela presença da equipe técnica do projeto, dada à ausência 

de assessoria pública operacional.

Para a instalação do PRV, as práticas relevantes foram me-

dir o tamanho do pasto para calcular a área de cada piquete e 

a quantidade de estacas a ser preparada; plantar estilosante  

(Stylosanthes spp.) e calopogônio (Calopogonium mucunoides) 

junto com as sementes de capim (Figura 2), uma novidade que 

foi bem adotada pelos agricultores familiares, e eletrificar os 

piquetes com a instalação do arame de forma a evitar perdas 

de eletricidade. Considerando as novidades apresentadas em 

relação à prática convencional, um agricultor que não conhe-

ça o sistema precisará de apoio técnico para a sua instalação.
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Figura 2 - Leguminosa calopogônio plantada junto com o capim 
para complementar o suprimento de proteínas dos animais

Fotografia: Gabriel Medina.

Quadro 6 - Práticas que apresentam diferenças entre o sistema 
convencional e o alternativo

Práticas Diferenças entre o sistema convencional e o alternativo

Análise do solo e 
recomendação

Foi feita uma análise do solo (no convencional não é feita aná-
lise)

Calagem da área A recomendação foi o uso de duas toneladas de calcário por 
hectare (o convencional não usa calagem)

Adubação Foi feita adubação com cama de frango (o convencional não usa 
adubação)

Preparo das estacas O cálculo da área resultou na indicação da necessidade de pre-
parar 112 estacas por hectare (no convencional são 40)

Plantio de estilosan-
te e calopogônio

Foram usados 3,5 quilos de sementes por hectare (o convencio-
nal não usa)

Instalação do sis-
tema de água nos 
piquetes

O sistema de água não foi instalado, mas os agricultores deixa-
ram corredores de acesso às fontes de água existentes

Instalação do siste-
ma elétrico

Foi comprado um sistema e o arame foi instalado de forma a 
evitar perdas de corrente

Manutenção diária 
(troca de piquete)

O PRV sugere um momento de entrada no piquete e um mo-
mento de retirada identificado pela altura do capim (o conven-
cional é em área contínua)
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Quarto parâmetro: favorecimento do contexto 
institucional

Primeiramente avaliou-se a existência de mercado estabe-

lecido para a aquisição dos insumos necessários à nova práti-

ca e para a comercialização da produção alcançada. Algumas 

práticas introduzidas pelo PRV encontram ainda uma oferta 

limitada de insumos no mercado local. Na preparação da área, 

os agricultores precisam recorrer ao município vizinho, Ita-

beraí, para comprar o calcário que usam para a correção e a 

cama de frango que empregam na adubação do solo. Para a 

implantação, o mercado local não dispõe das sementes de es-

tilosante, de mombaça e do sistema elétrico.

Referente às oportunidades de comercialização, de maneira 

geral, o mercado local não apresenta diferencial de preço nem 

garantia de compra para a produção agroecológica, incluindo o 

leite, a fruticultura e a horticultura. A produção agroecológica é 

comercializada em conjunto com a convencional. O projeto de 

apoio busca diferenciar a produção agroecológica na feira local 

através da elaboração de um banner que apresenta os agricul-

tores produzindo sem agroquímicos. Não obstante, não existe 

política pública nem privada estabelecida nesse sentido.

O crédito seria importante para os agricultores terem con-

dições de financiarem todas as práticas de preparação da área 

e implantação do sistema que foram subsidiadas pelo projeto 

como a calagem e a gradagem, e a instalação do sistema de 

água, que não foi realizada por falta de recursos. Não obstan-

te, a maior parte dos agricultores da região não teve acesso ao 

crédito e os que tiveram não encontraram linhas que incen-
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tivassem a produção agroecológica ou fossem flexíveis para 

incorporar o financiamento de algumas práticas específicas.

Com relação ao assessoramento técnico, foi constatada a 

existência de um escritório da Emater no município. No en-

tanto, o escritório não tem pessoal nem estrutura necessária 

para atender o agricultor em sua propriedade. O apoio que o 

agricultor interessado em adotar o PRV poderia obter da as-

sessoria local seria na recomendação de calagem e adubação 

mediante a apresentação da análise do solo. Os técnicos exis-

tentes conhecem o sistema de criação convencional, mas não 

têm o conhecimento para assessorar os agricultores no PRV.

O papel do assessoramento técnico

O assessor deve considerar a distância técnica da prática 

proposta em comparação com a convencional e priorizar com 

os agricultores as práticas mais adequadas à realidade local. 

No caso analisado, observou-se uma distância significativa 

entre a prática proposta (gestão de pastagem do tipo PRV) e 

a prática convencional já existente nas propriedades (cria-

ção extensiva). Essa distância técnica explica a dificuldade 

enfrentada pelos agricultores para a adoção integral do PRV. 

Dos trinta agricultores atendidos, 100% adotaram pelo menos 

parte das práticas propostas, mas menos de 7% adotaram o 

sistema de forma completa. As famílias geralmente têm pouca 

disponibilidade de mão de obra e de capital para implemen-

tação e manutenção de novas práticas. Ademais, nem sempre 

têm o conhecimento e o apoio institucional necessário.
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A assessoria técnica privilegiou o agricultor (e não a 

agroecologia) como ponto de partida do trabalho. Nos casos 

em que a adoção de uma prática agroecológica condizia 

com as condições locais, essa prática foi promovida. Todos 

os agricultores atendidos tiveram interesse em adotar 

algumas práticas agroecológicas, principalmente quando elas 

resultavam em redução de custos (sem aumentar a demanda 

por mão de obra) e em menor dependência de insumos 

externos. Esses agricultores continuam comercializando no 

mercado local (que não diferencia os produtos agroecológicos 

dos convencionais), mas agora conseguem margens de ganho 

melhores por causa da redução dos custos de produção.

Algumas práticas chegaram a ser descartadas porque 

superavam a capacidade de investimento do agricultor 

como, por exemplo, a instalação do sistema de água nos 

piquetes (Figura 3). O sistema de abastecimento de água em 

manilhas nos piquetes é fundamental para garantir uma boa 

produtividade, em particular das vacas em lactação, mas 

representa um dos maiores custos para a implementação 

do PRV. Nesse caso, a prática foi substituída por diferentes 

arranjos para cada produtor. A identificação do potencial 

entrave representado por essa prática foi fundamental para 

subsidiar o posicionamento do técnico na antecipação de 

busca por alternativas.



Capítulo 8

  224   

Figura 3 - Sistema de abastecimento de água em manilhas nos 
piquetes

Fotografia: Gabriel Medina.

Os resultados indicam um conjunto de práticas agroecoló-

gicas que estão mais próximas dos interesses e capacidades 

dos agricultores com maior potencial de adoção imediata. 

Mostra ainda outro conjunto de práticas que são menos atra-

tivas e que precisam ser substituídas. O trabalho revelou que, 

em muitos casos, a transição agroecológica possível para os 

agricultores é parcial e que a assessoria técnica deve estar 

preparada para atuar de forma participativa, evitando o difu-

sionismo de pacotes tecnológicos.

O novo sistema público de assistência técnica

Com o lançamento da Política Nacional de Assistência Téc-

nica e Extensão Rural (Pnater), Lei nº 12.188 (Brasil, 2010), 

e a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Ex-
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tensão Rural (Anater), pela Lei nº 12.897 (Brasil, 2013) e pelo 

Decreto nº 8.252 (Brasil, 2014), o governo federal criou o novo 

sistema público de Ater no Brasil. Com essa política, o governo 

retoma os investimentos federais e busca apoiar agricultores 

familiares e médios produtores rurais. A nova Ater valoriza a 

abordagem participativa e a necessidade de se considerar as 

demandas dos agricultores de forma integral, tanto da portei-

ra para dentro quanto da porteira para fora.

A principal demanda dos agricultores familiares brasileiros 

é por apoio para acesso a mercados e a políticas públicas (Me-

dina; Novaes, 2014). Os agricultores avaliam que suas condi-

ções de produção e de subsistência estão boas e que as princi-

pais carências estão da porteira para fora, na comercialização 

da produção e no acesso às políticas agrícolas (Figura 4). Essa 

demanda dos agricultores representa um novo desafio para 

profissionais das ciências agrárias que são tradicionalmen-

te preparados para trabalhar com produção agropecuária da 

porteira para dentro.

Figura 4 - Percepção dos agricultores familiares brasileiros sobre 
suas condições de vida

Fonte: Construído com base em Medina e Novaes, 2014.
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Reforma agrária

Cláudio Maia, Júnior Fideles, Gabriel Medina

A reforma agrária é importante para o desenvolvimento 

dos países, tanto por promover a inclusão produtiva de fa-

mílias com necessidade de apoio quanto por desempenhar 

a função econômica fundamental de garantir que as terras 

se tornem produtivas. Países que não têm mecanismos efe-

tivos de reforma agrária correm o risco de manter as terras 

cativas e improdutivas nas mãos das elites tradicionais, im-

pedindo às novas gerações o acesso à terra para produzir e 

para viver. No Brasil, a terra deve cumprir sua função social, 

caso contrário, pode ser desapropriada para fins de reforma 

agrária. Cabe aos profissionais das ciências agrárias orientar 

adequadamente agricultores interessados em acessar terras 

e também, quando trabalhando em órgãos fundiários, pro-

mover as políticas agrícolas e agrária, fiscalizando o cumpri-

mento da função social da terra.
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Histórico da questão agrária no Brasil

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, grande parte 

das terras encontrava-se ocupada por indígenas, que tiveram 

sua presença praticamente ignorada para a constituição de 

um plano de ocupação econômica das terras. A ocupação co-

meçou no litoral rumo ao oeste, por meio de um sistema de 

concessões estatais, conhecido como Sesmaria, inspirado no 

próprio modelo de organização das terras em Portugal, que 

consagrava o uso como a base da propriedade agrária.

O sistema de sesmaria teve início em 1530 e, apesar de ter 

passado por diversas formas de estruturação e organização 

legal, era caracterizado por dois momentos: um em que o in-

teressado solicitava a área ao rei e recebia uma autorização 

de ocupação, e outro, após a sua instalação na área, em que a 

carta de autorização de ocupação recebida deveria ser confir-

mada junto às autoridades. A confirmação final da sesmaria 

só ocorria a partir do momento em que o pretendente provas-

se, às autoridades, morada habitual, cultura efetiva, medição 

e cercamento da área pretendida.

Esse modelo teve vida longa no Brasil e foi encerrado so-

mente em 1822, por Dom Pedro I, após analisar a reclamação 

de um camponês sobre a sobreposição da doação de uma ses-

maria a uma área por ele ocupada. O imperador decretou, as-

sim, o fim do sistema, alegando o descontrole das concessões 

e a necessidade de uma nova lei de organização do espaço 

agrário brasileiro, devendo ser proposta pelo império.

O fim das sesmarias deixou uma situação diversa, tanto nos 
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títulos quanto nas condições de ocupação das terras. Várias 

concessões não avançaram além da primeira fase do processo, 

ou seja, contavam somente com uma autorização de ocupa-

ção, mas não haviam sido confirmadas. Outro tanto de terras 

estava ocupada sem qualquer controle por parte do Estado. O 

descompasso no processo de ocupação entre as diversas re-

giões do Brasil está relacionado, em grande parte dos casos, à 

forma de ocupação do solo. Nas regiões ocupadas pela agricul-

tura, principalmente aquelas direcionadas às culturas pere-

nes, como a do café, a confirmação da sesmaria representava 

uma garantia do domínio sobre os cafezais e afastava o perigo 

do pedido de novas concessões em áreas já plantadas. Já nas 

regiões dominadas pela pecuária, a ausência do cercamento 

das terras era vista como uma vantagem, já que garantia áreas 

livres para a pastagem do gado, o que, talvez, explique o bai-

xíssimo número de confirmações de sesmaria em Goiás. No 

período auge das concessões de sesmarias, entre 1726, data 

das primeiras concessões aos bandeirantes, e 1770, período 

da decadência da exploração aurífera, foram concedidos em 

Goiás “hum mil e cinquenta requerimentos, concessões e con-

firmações de Sesmaria” (Silva, 1996, p. 343). Destes, somente 

nove eram confirmações régias, ou seja, haviam cumprido a 

última etapa do processo de concessão e conseguido a carta 

de confirmação real.

As sesmarias deixaram marcas definitivas na configuração 

da questão agrária brasileira. A influência principal de tal sis-

tema na atualidade pode ser identificada na caracterização do 

uso como um fundamento do direito de propriedade o que, 
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de certa forma, está expresso no princípio da usucapião e na 

própria ideia de que a propriedade deve cumprir uma função 

social produtiva, ou seja, encontrar-se sob algum uso econô-

mico. As cartas de sesmarias também têm sido usadas, em al-

gumas regiões de ocupação mais antigas, em processos para 

caracterizar o caráter privado das terras.

Apesar do reconhecimento, por Dom Pedro I, da neces-

sidade de um novo sistema de ordenamento das terras, não 

houve a instituição de um novo regime fundiário durante o 

seu reinado, o que ocorreria em 1850. Entre o fim das ses-

marias e a promulgação da Lei de Terras, o Brasil viveu sob 

o regime da posse; neste caso, mais uma vez, a propriedade 

ficou definida pela ocupação.

A promulgação da Lei de Terras em 1850 mudou, consi-

deravelmente, o modelo de organização agrária no Brasil. A 

partir de então ficou definido que o acesso à terra se daria 

única e exclusivamente pela compra e o instrumento que 

fundamentaria a propriedade seria o título de domínio, sem 

qualquer necessidade de prova de sua ocupação. Chegava ao 

fim o regime de acesso à terra baseado na apropriação pela 

posse e a necessidade da efetiva ocupação do solo para a ga-

rantia da propriedade.

A Lei de Terras, pela pressão dos próprios proprietários, 

reconheceu as propriedades ocupadas até a sua edição e es-

tabeleceu mecanismos para que recebessem o título defini-

tivo. As sesmarias confirmadas foram, assim, reconhecidas 

pela Lei sem a necessidade de cumprir qualquer obrigação. 

As sesmarias em comisso – aquelas que tinham autorização de 
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ocupação, mas não haviam cumprido as obrigações de cultura 

efetiva, morada habitual, medição e cercamento – só teriam os 

títulos definitivos se cumprissem esta última etapa. As posses 

seriam reconhecidas, desde que provassem culturas efetivas, 

moradas habituais e fossem medidas e cercadas. Contudo, 

o seu dono só teria direito sobre o terreno ocupado e mais o 

dobro, se não fosse maior do que uma sesmaria medida na 

região. Na regulamentação da Lei de Terras (Decreto nº 1.318, 

de 30 de janeiro de 1854) houve outros reconhecimentos de 

ocupações, como a dos contratos particulares de compra e 

venda de terras, que assumiram a condição de títulos. Os di-

versos reconhecimentos, muitos deles sem qualquer precisão 

de quantidade de área, como acontecia no caso dos contratos 

particulares de compra e venda ou mesmo nos atos das pos-

ses, acabaram por criar uma situação confusa quanto à defi-

nição da propriedade em diversas regiões do Brasil, principal-

mente nos estados do Centro-Oeste e Norte do país, o que tem 

influenciado, até hoje, os conflitos agrários nessas regiões.

O reconhecimento da ocupação anterior das terras, a proi-

bição de novas ocupações e a definição da compra como úni-

ca forma de acesso à terra impediram a utilização da posse 

como uma estratégia de acesso à propriedade. As terras não 

ocupadas, a partir da Lei de 1850, foram consideradas todas 

públicas e caracterizadas como devolutas, devendo o inte-

ressado comprá-las da Coroa. O argumento utilizado para 

essa medida era que a posse dispersava a população e não 

permitia a formação de uma massa de trabalhadores, já que 

todos poderiam ter acesso à terra. Com a venda das terras, a 
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Coroa também esperava arrecadar fundos para o financia-

mento da vinda de imigrantes europeus, visando à substitui-

ção gradual dos escravos, já que em 1850 foi editada também 

a Lei que proibia o tráfico negreiro. Segundo Smith (1990, 

p. 328) “a Lei de Terras obedeceu a um processo emanado 

das iniciativas de elites políticas postadas no Conselho de 

Estado e era um apêndice da imposição à abolição do tráfico, 

que vinha a colocar o fim da escravidão num horizonte não 

remoto”. A Lei de Terras de 1850, por essas condições, trans-

formou-se num importante mecanismo de controle das ter-

ras e de impedimento do seu acesso, tanto pelos escravos li-

bertos em 1888, como pelos pequenos camponeses que não 

tinham condições de efetuar a compra; entre estes também 

estavam os imigrantes que chegavam ao Brasil.

A proclamação da república, em 1889, impactou a questão 

agrária brasileira. Durante o Império, a Coroa tentou, por 

diversas vezes, regulamentar o processo de ocupação das 

terras, chamando os proprietários para regularizarem sua 

situação e tentando impor certo controle sob a ocupação das 

terras devolutas. Contudo, as posses de grandes proprietários 

continuaram, já que os escravos e os camponeses estavam 

presos aos sistemas de produção organizados neste período. Os 

imigrantes europeus e mesmo parte dos camponeses estavam 

submetidos ao regime do colonato, que combinava a produção 

do café com a produção de parte substancial dos seus meios 

de vida. O colono combinava o recebimento de pagamentos 

em dinheiro por atividades desenvolvidas junto ao cafezal e 

o direito de plantar seus meios de subsistência entre as leiras 
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de café ou em áreas conjugadas, quando o cafezal era mais 

antigo. As novas condições do colonato tornavam essenciais 

para os fazendeiros a propriedade da terra, pois esta era a 

garantia de submissão do trabalho do colono, segundo Martins 

(1990, p. 44-45): “a propriedade fundiária constituída agora 

no principal instrumento de subjugação do trabalho, o oposto 

exatamente do período escravista (...). O monopólio de classe 

sobre o trabalhador escravo se transfigura no monopólio de 

classe sobre a terra”.

Com a Constituição republicana de 1891, a propriedade e 

o controle das terras devolutas foram transferidos do governo 

central para os estados membros da federação, estabelecendo, 

cada um, mecanismos diferenciados de organização de suas 

terras. Na propriedade da União foram mantidas apenas as ter-

ras devolutas situadas na faixa de fronteira. Vários estados im-

plantaram mecanismos próprios de registro e formas de reco-

nhecimento das terras já ocupadas e alguns ainda estabelece-

ram novos mecanismos de concessão. Em muitos estados, essa 

situação levou a um descontrole no processo de organização 

do espaço agrário, gerando insegurança jurídica em relação a 

muitos títulos de terras e à apropriação de terras públicas pelo 

capital privado pela grilagem; esse aspecto se soma aos que in-

fluenciam nos conflitos agrários na atualidade.

Após o Golpe de 1964, o governo militar lançou o Estatuto 

da Terra, acompanhado de uma proposta de modernização da 

agricultura brasileira e da execução de uma política de refor-

ma agrária. O Estatuto disciplinou, em uma única Lei, o prin-

cípio da função social, novo fundamento da propriedade e da 
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reforma agrária, a organização do sistema de políticas agríco-

las e uma estratégia de colonização do Centro-Oeste e Norte 

do país. Estabeleceu, ainda, como objetivo das propriedades 

agrárias a sua transformação em empresas rurais e o combate 

àquilo que era denominado à época de complexo latifúndio-

-minifúndio. O binômio latifúndio-minifúndio se caracteriza 

pela relação complementar entre a pequena e a grande pro-

priedade no período anterior a 1964. Analistas afirmam que o 

binômio teria impedido o surgimento no Brasil de uma classe 

média rural, assim como foi responsável pela manutenção de 

um campesinato dependente. A consagração da função social 

da terra, quanto ao seu aspecto produtivo, ambiental e traba-

lhista, como um condicionante da propriedade agrária marca 

definitivamente a organização agrária do Brasil.

Apesar de o Estatuto da Terra consagrar a função social da 

terra como o mecanismo principal da reforma agrária brasileira, 

o instrumento teve pouca aplicação durante o regime militar, 

efetivando-se com mais intensidade a consolidação das políticas 

agrícolas e de colonização, provocando um amplo deslocamento 

da atividade agrária do Centro-Sul para o Centro-Oeste e Norte 

do país. A ampliação das políticas agrícolas, patrocinadas 

com dinheiro público emprestado a juros subsidiados e o 

apoio estatal ao deslocamento de grandes proprietários para o 

Centro-Norte do país, sem controle sobre processos de grilagem 

de terras, acabaram favorecendo maior concentração da terra 

no Brasil, principalmente em algumas regiões, numa situação 

que ficou conhecida como modernização conservadora do 

rural brasileiro. As políticas agrícolas e agrárias, durante o 
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regime militar, expulsaram muitos pequenos produtores rurais 

que organizaram um esforço de resistência, responsável pela 

aparição na cena política dos novos movimentos sociais de luta 

pela terra, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT).

A Constituição Federal de 1988 consagra a ideia de que a 

terra no Brasil deve cumprir uma função social. A lei agrária 

vigente, Lei nº 8.629/1993, define o conceito de aproveita-

mento racional e adequado ao cumprimento da função social 

da terra (Delgado, 2014). A constitucionalização da função 

social foi uma importante mudança na condição da questão 

agrária brasileira. Os embates travados durante o processo 

constituinte consolidaram a visão de que as propriedades 

agrárias deveriam cumprir uma função social, assegurando 

um patamar mínimo de produção, respeitando as leis ambien-

tais vigentes e também observando as disposições legais que 

regulam as relações de trabalho. No texto da Lei ficou estabe-

lecido que as propriedades produtivas não poderiam ser de-

sapropriadas, criando uma intensa discussão no meio jurídi-

co que praticamente limitou as desapropriações aos casos de 

não cumprimento da função social produtiva, apesar do alerta 

de especialistas de que a Constituição deveria ser analisada 

em todas as suas determinações e não somente pela leitura 

particular e isolada de alguns artigos, ficando assim a função 

social também estendida a sua acepção ambiental e trabalhis-

ta. Apesar do alerta dos especialistas, a grande maioria das de-

sapropriações em caso de descumprimento de função social 

ocorre especialmente nas propriedades que não cumprem a 
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função produtiva (aproveitamento racional e adequado), sen-

do este ainda hoje um dos principais mecanismos de obten-

ção de terras para a reforma agrária.

A conjuntura agrária no final do período militar foi carac-

terizada por uma grande expansão do latifúndio baseado na 

monocultura e por um aumento considerável de uma massa 

de sem terras, vítimas do processo de expansão do latifúndio 

sem a observação ou a proteção por parte do Estado aos pe-

quenos proprietários e camponeses que ocupavam as terras 

desde tempos imemoriáveis. Particularmente a partir da rede-

mocratização, em 1985, movimentos sociais organizados tam-

bém passaram a ocupar terras com o objetivo de pressionar o 

governo a realizar a reforma agrária (Carter, 2010). A ocupa-

ção de terra é adotada como uma estratégia de cobrança do 

Estado quanto à observação dos mecanismos constitucionais 

necessários à manutenção da propriedade da terra no Brasil. 

O interesse dos movimentos sociais é cobrar do Instituto Na-

cional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a verificação 

do cumprimento da função social da terra, identificando, caso 

seja constatada, a ilegalidade de propriedades que devem ser 

destinadas para a reforma agrária. A falta de política efetiva de 

verificação do cumprimento da função social torna a ocupa-

ção uma importante estratégia de busca de direitos pelos sem 

terras. Estudos mostram que o avanço na criação de assenta-

mentos no Brasil está relacionado ao número de ocupações, 

sugerindo que é a pressão das famílias que faz o Estado agir 

(Heredia et al., 2002).

O mecanismo da desapropriação, mesmo que seja adotado 
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somente com relação aos proprietários de terra que estão em 

desacordo com a lei, não é feito sem a indenização por par-

te do Estado, que paga não somente pela terra, mas também 

por todas as benfeitorias existentes no imóvel. A pressão dos 

movimentos sociais por uma política mais efetiva de reforma 

agrária e as dificuldades enfrentadas pelo Estado nos proces-

sos de desapropriação que se arrastam no judiciário por anos, 

fruto das manobras jurídicas que são adotadas com o objetivo 

do seu adiamento ou mesmo majoração dos valores da indeni-

zação, fizeram que o Estado adotasse também a compra como 

forma alternativa e complementar para a obtenção de terra 

para reforma agrária. Finalmente, nos últimos anos, têm re-

crudescido os conflitos envolvendo posseiros de terras e tam-

bém grupos indígenas (CPT, 2015). É considerado como pos-

seiro aquele pequeno produtor que ocupa terra de boa-fé e, 

grileiro, aquele que age de má-fé para usurpar terras públicas.

Instrumentos de obtenção de terras para fins de reforma 
agrária

O Incra faz uso de três instrumentos para obter terras para 

o programa de reforma agrária:

Destinação de terras públicas − Ainda hoje há muitas áreas 

públicas federais e estaduais no Brasil sem devida destinação, 

a maioria delas irregularmente ocupada por grileiros. Além de 

destinar essas terras públicas à criação de assentamentos da 

reforma agrária, o governo ainda as utiliza: i) no reconhecimen-

to e demarcação de Terras indígenas pela Funai (órgão vincula-

do ao Ministério da Justiça); ii) na regularização de territórios 
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quilombolas pelo Incra ou institutos estaduais de terra; iii) na 

criação de unidades de conservação que podem ser tanto de 

proteção integral quanto de uso sustentável (onde as famílias 

locais continuam vivendo), administradas pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Sociobiodiversidade (ICMBio) do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA); e iv) na concessão de flo-

restas públicas para a exploração florestal pelo Serviço Flores-

tal Brasileiro (SFB) do MMA.

No caso da destinação da terra para a criação de assenta-

mentos, o Incra (autarquia do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário) faz o georreferenciamento e o parcelamento da área 

onde são alocadas as famílias. Este é o mecanismo mais utili-

zado na história recente do Brasil por diferentes governos, por 

ser mais barato para o Estado que não precisa pagar pela terra. 

Como desvantagem está o fato de que a maior parte das terras 

públicas está no Norte do país, o que implica o deslocamento 

das famílias para uma região diferente daquela do conflito de 

origem e com condições produtivas alheias aos agricultores e 

infraestrutura precária.

Aquisição por compra e venda − Esse mecanismo está re-

gulamentado pelo Decreto nº 433/1992. Trata-se de uma ne-

gociação de mercado em que o proprietário vende a terra se ti-

ver interesse no valor ofertado a partir de um estudo feito pelo 

Incra sobre os preços das terras na região. Como os valores 

ofertados geralmente atraem os proprietários, é comum que 

os negócios sejam fechados. Nessa hipótese, o pagamento da 

terra nua é feito em Títulos da Dívida Agrária (TDA) resgatá-

veis no prazo de até cinco anos, com resgates anuais parciais e 
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sucessivos a partir do segundo ano, corrigidos pela TR e remu-

nerados com uma taxa de juros de 6% ao ano. As benfeitorias 

são pagas em dinheiro, à vista.

A vantagem desse mecanismo é que ele não gera conflitos 

e permite a escolha de boa terra e infraestrutura, com maiores 

condições para o desenvolvimento dos assentamentos e na re-

gião de origem das famílias. A desvantagem é o alto custo para 

o Estado, o que tem limitado sua utilização em maior escala.

Desapropriação por descumprimento da função social − 

Terras que não cumprem sua função social devem ser desa-

propriadas e, nesse caso, a entrega da fazenda pelo proprie-

tário é compulsória. Não obstante, assim como na aquisição, 

o valor de mercado da terra nua e das benfeitorias é avaliado 

por um técnico do Incra e indenizado ao proprietário. A terra 

nua é paga por meio de TDA, resgatáveis em até vinte anos, a 

depender do tamanho do imóvel, sempre a partir do segundo 

ano, corrigido pela TR e remunerado com juros de 1%, 2% ou 

3% ao ano, a depender da dimensão do imóvel. Quanto maior 

a área desapropriada, maior será o prazo de resgate dos TDA e 

menor será a taxa de juros que os remunera. Já as benfeitorias 

são pagas em dinheiro, por meio de depósito judicial.

A vantagem do mecanismo é que fiscaliza o cumprimento da 

função social da terra e sanciona quem não a cumpre, evitan-

do o uso especulativo da terra e onerando menos o Estado do 

que a aquisição por compra. A desvantagem é que, geralmen-

te, as terras desapropriadas também não têm boas condições 

de produção, o que compromete o desenvolvimento futuro do 

assentamento. Propriedades utilizadas para atividades ligadas 
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ao narcotráfico têm expropriação sumária sem pagamento ao 

proprietário e são diretamente destinadas à reforma agrária.

A função social da terra e a desapropriação

A Constituição Federal define que a função social da terra 

é cumprida quando a propriedade rural atende simultanea-

mente aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e 

adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponí-

veis e preservação do ambiente, observância das disposições 

que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça 

o bem-estar dos proprietários e trabalhadores.

Quando uma propriedade é reivindicada para fins de re-

forma agrária, compete ao perito federal agrário (engenheiro 

agrônomo do Incra) vistoriar o imóvel, realizar levantamen-

tos e apresentar Laudo Agronômico de Fiscalização (LAF), 

concluindo pelo cumprimento ou não da função social pelo 

imóvel vistoriado. Caso o imóvel seja considerado improdu-

tivo, ou seja, não cumpridor da função social em qualquer de 

suas dimensões, especialmente na produtiva (aproveitamen-

to racional e adequado), o Incra encaminha à Presidência da 

República proposta de edição de decreto declarando o inte-

resse social do imóvel para fins de reforma agrária. Declarado 

o interesse social, o Incra, por meio de seus peritos, avalia o 

imóvel para apurar seu valor de mercado e então ajuíza ação 

de desapropriação, ofertando em juízo o valor apurado a título 

de prévia e justa indenização.

No início do processo, estando tudo regular, como primeiro 

ato e de imediato, o juiz imite liminarmente o Incra na posse 
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do imóvel em desapropriação, permitindo assim a criação do 

assentamento e a incorporação da área ao programa de refor-

ma agrária. Sempre é possível ao proprietário discordar das 

conclusões do Incra, tanto com relação ao descumprimento 

ou não da função social quanto ao valor de mercado apurado. 

Na hipótese de discordância do proprietário, caberá ao Poder 

Judiciário decidir, dando a palavra final, se o imóvel pode ou 

não ser desapropriado e, podendo, qual o valor da indeniza-

ção que deve ser paga.

Todos os requisitos da função social listados podem 

ensejar a desapropriação. Os especialistas entendem que são 

autoaplicáveis ou que já foram devidamente regulamentados 

pela Lei nº 8.629/1993, embora seja mais comum que as 

desapropriações ocorram apenas pelo descumprimento da 

função social no aspecto produtivo, ou seja, no caso de imóveis 

improdutivos. O requisito de aproveitamento racional e 

adequado, que corresponde à apuração da produtividade do 

imóvel, está atualmente limitado em razão da defasagem dos 

indicadores de produtividade utilizados pelo Incra, que foram 

definidos com base na produtividade média da agricultura 

brasileira da década de 1970.

A Lei nº 8.629/1993 disciplina a fórmula de apuração do 

aproveitamento racional e adequado, ou da produtividade, 

encontrado com base em dois indicadores específicos que de-

vem ser alcançados conjuntamente:
• O grau de utilização da terra (GUT) − dado pela razão 

entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável 
do imóvel e deve ser igual ou superior a 80%, para que o 
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imóvel seja considerado produtivo. Imóvel com GUT in-
ferior a 80% é caracterizado como improdutivo. A área 
efetivamente utilizada inclui:

I. as áreas plantadas com produtos vegetais;

II. as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado o 

índice de lotação por zona de pecuária;

III. as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal;

IV. as áreas de exploração florestal nativa;

V. as áreas sob processo técnico de formação e/ou recu-

peração de pastagens e de culturas permanentes.

A área aproveitável do imóvel será aquela correspondente 

à diferença entre sua área total e sua área não aproveitável. As 

áreas não aproveitáveis são:

I. ocupadas com construções e instalações, excetuadas 

aquelas destinadas a fins produtivos, tais como estufas, 

viveiros, sementeiros, tanques de reprodução e criação 

de peixes e outros similares;

II. comprovadamente imprestáveis para qualquer tipo de 

exploração agrícola, pecuária, florestal ou extrativa ve-

getal;

III. sob efetiva exploração mineral;

IV. protegidas por legislação ambiental e as de efetiva pre-

servação permanente nos termos da Lei.
• O grau de eficiência na exploração (GEE) − deve ser 

igual ou superior aos 100% dos indicadores de produti-
vidade preestabelecidos pelo Incra e publicados na ins-
trução normativa1 que define o GUT e o GEE. Como os 

1 Disponível em: <www.incra.gov.br/media/institucional/legislacao/atos_internos/instrucoes/
instrucao_normativa/ IN11_040403.pdf>.
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indicadores estão defasados e não foram atualizados, as 
produtividades mínimas requeridas são facilmente al-
cançadas, o que tem limitado a aplicação do mecanismo 
para a reforma agrária.

O crédito fundiário

Como política pública complementar ao programa de refor-

ma agrária tradicional, com o objetivo de possibilitar o acesso 

de trabalhadores à terra por meio da compra, o governo fe-

deral, em parceria com os governos estatuais, executa o Pro-

grama Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), anteriormente 

denominado Banco da Terra. Pelo Crédito Fundiário, famílias 

fazem empréstimos subsidiados em bancos públicos (princi-

palmente Banco do Brasil) para a compra de terras. Como o 

teto é relativamente baixo, R$80 mil por família, o movimento 

sindical (Contag, representada pela Fetaeg em Goiás), princi-

palmente, tem promovido a organização das famílias para a 

compra de fazendas que, posteriormente, são parceladas, re-

sultando em assentamentos.

Podem participar do PNCF trabalhadores e trabalhadoras 

rurais, filhos de agricultores familiares ou estudantes de es-

colas agrotécnicas. Os beneficiários devem ter renda familiar 

anual de até R$15 mil e patrimônio de até R$30 mil. Devem 

ainda comprovar mais de cinco anos de experiência rural nos 

últimos 15 anos. Como vantagem, os estudos têm mostrado 

que o público do programa tem maior experiência na produ-

ção agropecuária e tende a escolher áreas com boa infraestru-

tura (Brasil, 2012). Como desvantagem há a necessidade de 
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começar a pagar a terra a partir do terceiro ano do empréstimo 

que geralmente se soma às dívidas do crédito do Pronaf feitas 

para começar a produzir. Alguns movimentos sociais, como o 

MST, também criticam o programa por transferir para o pro-

dutor o ônus da reforma agrária que seria do Estado.

O caso de Goiás

A condução da reforma agrária está intimamente relacio-

nada à estrutura agrária e ao processo de organização dos 

movimentos sociais de luta pela terra em cada estado. As 

áreas reformadas em Goiás têm distribuição desigual entre 

as diversas regiões do estado. A Região Norte de Goiás con-

centra 30,41% de todos os hectares reformados; seguida pela 

Região Nordeste, com 19,61%; pelo Oeste Goiano, com 17,24%; 

e pelo Entorno, com 14,37%. Já a Região Sul, com 0,8% dos 

hectares dedicados à reforma agrária, tem a menor concen-

tração; seguida pela Região Sudeste, com 1,05%; pelo Centro 

Goiano, com 5,11%; pela Região Sudoeste, com 5,24%; e pela 

Região Noroeste, com 6,18%. Foram utilizadas as regiões de 

planejamento do Estado de Goiás2 definidas pela Secretaria de 

Estado de Gestão e Planejamento de Goiás. Os dados sobre os 

hectares reformados têm como referência o documento Proje-

tos de Reforma Agrária, conforme fase de implementação de 

01/01/1900 a 16/07/2015 (Incra, 2015).

Enquanto a Região Norte (com 17,51% da área do estado) é 

quase três vezes maior do que a Região Sul (com 7,39% da área 

do estado), a área dedicada à reforma agrária no norte é 38 

2 Disponível em: <http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/regplan/2013/lista-regioes.htm>.
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vezes maior que no Sul. Outra situação é a da Região Sudoeste 

que, apesar de contar com a maior área do Estado (18,08%), 

concentra somente 5,24% dos hectares reformados. Ou seja, 

embora tenha quase a mesma área do norte do estado, o 

sudoeste tem área dedicada à reforma agrária cinco vezes 

menor do que a do norte.

A concentração do maior número de terras dedicadas à 

reforma agrária no norte e no nordeste do estado – as duas 

regiões juntas concentram mais áreas reformadas do que 

todo o restante do estado – pode estar associada à forma pela 

qual a reforma agrária vem sendo executada no Brasil após 

a Constituição de 1988. Com a concentração da cobrança 

da função social somente no aspecto produtivo, as regiões 

de ocupação mais tradicional da terra, principalmente 

relacionadas à pecuária extensiva, passaram a ser os 

espaços privilegiados da reforma agrária, pois essas áreas 

concentrariam a maioria das propriedades não cumpridoras 

da função social produtiva.

A relação da reforma agrária com o modelo econômico de 

ocupação de cada região pode ser aferida quando se observa o 

tipo de produção desenvolvido nas diversas regiões do Estado. 

Enquanto o norte e o nordeste concentram 24,53% do rebanho 

bovino do Estado, o sul e o sudeste concentram 16,03% do re-

banho. Por outro lado, o sul e o sudeste contam com 29,78% da 

produção de soja, enquanto o norte e o nordeste concentram 

apenas 5,14% dessa mesma produção. Os dados apontam para 

um impacto maior da reforma agrária nas regiões de criação 

de gado, de modelo extensivo, do que nas regiões tradicional-
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mente ocupadas pelo agronegócio e seu principal produto, a 

soja. Os dados tiveram como fonte o Banco de Dados Estatísti-

cos de Goiás, de 2014, que utiliza informações do IBGE.3

O Entorno do Distrito Federal, com forte presença do agro-

negócio, seria a única região que contaria também com pre-

sença maior das áreas reformadas. Entretanto, mesmo nesse 

caso, o impacto direto nas regiões do agronegócio é pequeno. 

No Entorno do Distrito Federal, um único município, o de For-

mosa, concentra 36,86% de todos os hectares da região desti-

nados à reforma agrária. O fato demonstra que, por mais que 

a região sofra o impacto da reforma agrária, esta se concentra 

em alguns poucos municípios de uma região que carrega pro-

fundas diferenças internas de organização e ocupação.

A distribuição dos assentamentos pelo estado de Goiás e 

a relação entre a localização destes e o tipo de produção de-

senvolvido nas regiões, são fatores que demonstram que a 

reforma agrária conduzida no Brasil impacta principalmente 

terras dedicadas à pecuária e exploradas de forma tradicional 

pela pecuária extensiva. As regiões ocupadas pela produção 

de grãos são as que menos sofreram impacto da reforma agrá-

ria, demonstrando que a função social não tem sido um limi-

tador do agronegócio ou do direito da propriedade no Brasil. 

No caso de Goiás, a reforma agrária cumpriu, principalmente, 

o papel de impulsionar o desenvolvimento da produção e re-

formar as áreas ocupadas por produções tradicionais e com 

pouca inovação tecnológica.

3 Disponível em: <http://www.imb.go.gov.br/bde>.
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Implantação e desenvolvimento do assentamento

Obtida a terra ou tomada a decisão por destinar área pú-

blica para a criação de assentamento, são realizados estudos 

para definir a modalidade do assentamento a ser criado e a 

quantidade de famílias a ser assentada. Para isso, são consi-

deradas as características técnicas do imóvel, como as condi-

ções de solo, o bioma, a localização, o acesso, a disponibilida-

de hídrica e outras.

Além da modalidade tradicional e mais usual de assenta-

mentos, denominada Projeto de Assentamento (PA), em que 

são desenvolvidas atividades agropecuárias tradicionais, o 

Incra conta com a possiblidade de criar projetos de assenta-

mentos ambientalmente diferenciados, nas modalidades Pro-

jeto de Assentamento Agroextrativista (PAE), Projeto de De-

senvolvimento Sustentável (PDS) e Projeto de Assentamento 

Florestal (PAF). Nesses casos, a área permanece coletiva, para 

exploração de baixo impacto ambiental, por meio de povos e 

populações tradicionais, sem supressão da cobertura vegetal 

nativa. Essas modalidades de assentamentos são mais co-

muns nos biomas da floresta amazônica e da mata atlântica.

Na modalidade tradicional de PA, embora possa ser 

implantado coletivamente, via de regra o assentamento das 

famílias ocorre em parcelas individuais cuja dimensão ou 

tamanho é definido de modo a possibilitar o estabelecimento 

e o desenvolvimento social e econômico de uma família, 

não sendo possível a divisão posterior da parcela. Definida a 

modalidade e a capacidade de assentamento, o projeto é criado 
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por portaria do Superintendente do Incra, passando então 

ao cadastro e à seleção das famílias que serão assentadas. 

Os critérios de preferência e os requisitos para as famílias 

tornarem-se beneficiárias da reforma agrária estão previstos 

na Lei nº 8.629/1993 e na Norma de Execução Incra nº 45/2005. 

Essas normas vedam, por exemplo, o assentamento de 

servidores públicos e de famílias que já foram anteriormente 

beneficiadas com uma parcela da reforma agrária.

Após o assentamento, as famílias celebram contrato de 

concessão de uso com o Incra, sendo esse o documento 

que formalmente legitima a ocupação da parcela, a qual é 

inegociável, conforme determina o art. 189 da Constituição 

Federal. Para se fixarem e se desenvolverem, as famílias 

passam a contar com o apoio de políticas complementares, 

como o Programa Nacional de Habitação Rural, que concede 

financiamento subsidiado para a construção de moradias; o 

crédito instalação, nas suas diversas modalidades previstas 

no Decreto nº 8.256/2014, que visa fomentar a produção 

agropecuária; a assistência técnica e o acesso às diversas 

linhas de financiamento do Pronaf.

Uma vez consolidado o projeto de assentamento, as famí-

lias podem receber o título definitivo da terra, passando a ter a 

propriedade da parcela que ocupam. Essa titulação é onerosa, 

impondo aos assentados o dever de pagar ao Incra o valor da 

terra. Enquanto o assentamento não for emancipado e os as-

sentados pagarem pelo título recebido, as parcelas da reforma 

agrária são inegociáveis, sendo vedada sua venda. Se a venda 

for realizada, ela não gera efeito perante o Incra, que promove 
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a sistemática retomada de parcelas negociadas para o assen-

tamento de outras famílias que aguardam a oportunidade de 

acessar a política pública de reforma agrária.

Até julho de 2013, para a criação de projetos de assentamen-

to, era necessário o prévio licenciamento ambiental confor-

me disciplina e diretrizes da Resolução Conama nº 387/2006. 

Desde a edição da Resolução Conama nº 458/2013, que revo-

gou a Resolução nº 387/2006, essa exigência deixou de existir, 

sendo necessário ao assentamento apenas a observância das 

normas ambientais gerais, impostas a todos os produtores ru-

rais. Essas normas incluem o estabelecimento de reserva le-

gal, o respeito às áreas de preservação permanente, o registro 

no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o licenciamento de al-

gum empreendimento potencialmente poluidor que venha a 

ser implantado no assentamento, como a construção de uma 

agroindústria. É desnecessário, contudo, o licenciamento do 

projeto de assentamento, por não ser considerado empreen-

dimento econômico.
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Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf)

Graciella Corcioli, Ricardo de Siqueira Camargo

O crédito rural é de extrema importância para o desenvol-

vimento da agricultura familiar brasileira. O assessor técnico 

necessita de amplo conhecimento acerca dos mecanismos de 

crédito que vigoram no país, além de ser capaz de elaborar 

projetos de investimento e custeio de qualidade, a fim de pro-

porcionar ao homem do campo condição adequada para o de-

senvolvimento de sua atividade.

Histórico

O Pronaf foi criado em 1996 e, desde então, o programa tem 

se firmado como a principal política pública do governo fe-

deral para apoiar os agricultores familiares. Em 1996 apenas 

as ações relativas ao crédito de custeio foram implementadas. 

A ampliação do programa para as áreas de investimento, in-
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fraestrutura e serviços municipais, capacitação e pesquisa só 

ocorreu a partir de 1997, quando o Pronaf ganhou maior di-

mensão e passou a operar de forma integrada em todo o terri-

tório nacional. A partir de 1999, o programa passou por novas 

reformulações e os agricultores familiares ganharam mais es-

paço, tanto na esfera pública federal como na sua visibilidade 

junto à sociedade civil.

O surgimento do Pronaf representa o reconhecimento e a 

legitimação dos agricultores familiares diante do Estado. O 

programa é, atualmente, o principal apoio econômico e pro-

dutivo para a agricultura familiar (Schneider; Cazella; Mattei, 

2004). É, portanto, uma política de extrema importância para 

o desenvolvimento rural (Gazolla; Schneider, 2013).

A década de 1990 marcou o “início de um conjunto de 

transformações sociais, econômicas e políticas no Brasil que 

criaram espaço e condições favoráveis à emergência, legitima-

ção e consolidação da agricultura familiar” (Schneider; Cassol, 

2014, p. 236). Desde então, os agricultores familiares vêm ga-

nhando força e atualmente são responsáveis por 37% do PIB 

da agropecuária que, em 2014, foi de R$317 bilhões. No Censo 

Agropecuário de 2006, a agricultura familiar passou a integrar 

os dados censitários como categoria e, a partir de então, fo-

ram identificados 4.367.902 estabelecimentos familiares ocu-

pando área de 80,25 milhões de hectares, o que corresponde 

a 84,4% dos estabelecimentos agropecuários e a 24,3% da área 

total do país (Brasil, 2009).

Com o passar dos anos o Pronaf foi se estruturando e au-

mentou consideravelmente seu campo de atuação, além de 



Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)

  255   

ampliar os recursos, os contratos e o número de agriculto-

res beneficiados. Uma importante etapa desse programa foi 

a incorporação de novas linhas de crédito, beneficiando, por 

exemplo, mulheres, jovens, pescadores, indígenas e quilom-

bolas, até então excluídos pelas políticas agrícolas. O Pronaf 

promoveu, também, a inserção de novas atividades agrícolas 

e não agrícolas no meio rural, como industrialização familiar, 

turismo rural, agrocombustíveis, entre outros (Brasil, 2003).

Outras políticas e programas foram elaborados com base 

no Pronaf, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

o Seguro da Agricultura Familiar (Seaf), a Assistência Técnica 

e Extensão Rural (Ater), o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (Pnae), entre outros que integram uma série de ações 

governamentais voltadas aos agricultores familiares.

O Plano Safra da Agricultura Familiar nasceu e foi se con-

solidando com uma lógica bastante similar ao Plano Agrícola 

e Pecuário para a agricultura empresarial, ou seja, fortemente 

centrada na política de crédito do Pronaf. A cada ano agrícola 

o Governo Federal lança um novo Plano Safra da Agricultura 

Familiar; nele são disponibilizados recursos para financia-

mento da produção (crédito de custeio e investimento), além 

de recursos para Ater, Seaf, Programa de Garantia de Preço 

para Agricultura Familiar (PGPAF) entre outros. Desde a sa-

fra de 2002-2003 os recursos disponibilizados em cada Plano 

Safra sofrem alterações em seu montante, conforme se pode 

observar na Figura 1.



Capítulo 10

  256   

Figura 1 - Evolução do orçamento do Plano Safra da Agricultura 
Familiar (valores em milhões de reais)

Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados do MDA, 2016.

Beneficiários

O Pronaf consolidou-se como uma política de crédito pre-

sente em todo o território nacional; por ele são realizados 

aproximadamente dois milhões de contratos – custeio e in-

vestimento – por ano-safra, o que representa mais de um 

milhão de famílias beneficiadas; uma família pode efetivar 

mais de um contrato por ano. A maioria é de custeio, que são 

contratos geralmente quitados em um ano; já os de investi-

mento são quitados em até dez anos. Os contratos novos so-

mados aos vigentes ainda não quitados formam uma carteira 

de aproximadamente 3,5 milhões de contratos ativos (Figura 

2). Atualmente, o Pronaf é um programa de referência para 

o fortalecimento da agricultura familiar em todo o mundo 

(Bianchini, 2015).
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Figura 2 - Evolução dos valores financiados e do número de 
contratos do Pronaf

Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados do MDA, 2014.

Para que alguém seja enquadrado como agricultor fami-

liar, é necessário atender aos critérios estabelecidos pela Lei  

n° 11.326, de 24 de julho de 2006; pela Portaria MDA nº 17, de 

23 de março de 2010; pela Portaria MDA n° 102, de 6 de dezem-

bro de 2012; e pelo Manual de crédito rural, que são descritos 

como:
• Explorar parcela de terra na condição de proprietário, 

posseiro, arrendatário, comodatário, parceiro, conces-
sionário do Programa Nacional de Reforma Agrária ou 
permissionário de áreas públicas.

• Residir na propriedade ou em local próximo.
• Não dispor de área superior a quatro módulos fiscais,1 

contíguos ou não, quantificados segundo a legislação 
em vigor (este item não se aplica quando se tratar de 
condomínio rural ou outras formas coletivas de pro-

1 Módulo fiscal é uma unidade de medida agrária usada no Brasil, instituída pela Lei nº 6.746, de 
10 de dezembro de 1976. É expressa em hectares e é variável, sendo fixada para cada município, 
dependendo do sistema de produção predominante.
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priedade, desde que a fração ideal por proprietário não 
ultrapasse os quatro módulos fiscais).

• Obter, no mínimo, 50% da renda familiar da exploração 
agropecuária e não agropecuária do estabelecimento.

• Ter o trabalho familiar como predominante na 
exploração do estabelecimento, utilizando apenas 
eventualmente o trabalho assalariado, de acordo com 
as exigências sazonais da atividade agropecuária, 
podendo manter empregados permanentes em número 
menor que o número de pessoas da família ocupadas 
com o empreendimento familiar.2

• Ter obtido renda bruta anual familiar de até R$360 
mil nos últimos 12 meses que antecedem a solicita-
ção da DAP, considerando neste limite a soma de todo 
o valor Bruto de Produção (VBP), 100% do valor da re-
ceita recebida de entidade integradora e das demais 
rendas provenientes de atividades desenvolvidas no 
estabelecimento e fora dele, recebidas por qualquer 
componente familiar, exceto os benefícios sociais e 
os proventos previdenciários decorrentes de ativida-
des rurais.

São também considerados agricultores familiares:
• Pescadores que se dedicam à pesca artesanal, com fins 

comerciais, explorando a atividade como autônomos, 
com meios de produção próprios ou em regime de par-
ceria com outros pescadores igualmente artesanais.

• Aquicultores que se dedicam ao cultivo de organismos 
que tenham na água seu normal ou mais frequente meio 
de vida e exploram área não superior a dois hectares de 

2 Exceto na Linha Pronaf Microcrédito (Grupo “B”), em que não se admite a manutenção de qualquer 
empregado assalariado em caráter permanente.
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lâmina d’água ou ocupam até 500 m³ de água, quando a 
exploração se efetivar em tanque-rede.

• Silvicultores que cultivam florestas nativas ou exóticas 
e que promovem o manejo sustentável daqueles am-
bientes.

• Extrativistas que exercem o extrativismo artesanal-
mente no meio rural, excluídos os garimpeiros e fais-
cadores.

• Integrantes de comunidades quilombolas rurais.
• Povos indígenas.
• Demais povos e comunidades tradicionais.

O documento que comprova esse enquadramento como 

agricultor familiar é denominado Declaração de Aptidão ao 

Pronaf (DAP), que é um documento autodeclaratório. A DAP é 

emitida pelo Incra para os agricultores assentados e, para os 

demais grupos, pelas entidades credenciadas na Secretaria da 

Agricultura Familiar (SAF/MDA), tais como: Sindicatos dos Tra-

balhadores e Trabalhadoras Rurais, Emater, Funai, e outros.

Plano Safra da Agricultura Familiar 2016/2017

O Plano Safra da Agricultura Familiar 2016/2017 tinha pro-

gramado um recurso de R$30 bilhões para financiamento da 

produção, entre custeio e investimento, em diferentes linhas 

de crédito (Tabela 1).
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Tabela 1 - Exemplos de linhas de crédito e faixas de juros 
estabelecidas pelo Plano Safra da Agricultura Familiar 2016/2017

Linhas Taxas de Juros

Pronaf Custeio 2,5% a 5,5% a.a.1

Pronaf Investimento – Mais Alimentos 2,5% a 5,5% a.a.1

Pronaf Agroecologia 2,5% a.a.

Pronaf Jovem 2,5% a.a.

Pronaf Investimento para a Reforma Agrária 0,5% a.a.

Pronaf Custeio da Reforma Agrária 1,5% a.a.2

Nota: 1 Taxa de juros diferenciada de acordo com a atividade desenvolvida. 2 Para até três operações 
de crédito. 
Fonte: Elaboração própria, com dados do MDA, 2016.

Os créditos destinam-se a:
• Custeio – financia atividades agropecuárias e não agro-

pecuárias, de beneficiamento ou de industrialização da 
produção própria ou de terceiros enquadrados no Pro-
naf, de acordo com projetos específicos ou propostas de 
financiamento. Com esse recurso, o agricultor poderá 
adquirir os insumos necessários a um ciclo de produ-
ção, tais como sementes, fertilizantes, ração, vacinas, 
entre outros.

• Investimento – financia atividades agropecuárias ou 
não agropecuárias, para implantação, ampliação ou mo-
dernização da estrutura de produção, beneficiamento, 
industrialização e de serviços, no estabelecimento rural 
ou em áreas comunitárias rurais próximas, de acordo 
com projetos específicos. Com esse recurso, o agricul-
tor poderá adquirir bens duráveis que serão utilizados 
em diversos ciclos produtivos, tais como máquinas, im-
plementos, matrizes, e construir estruturas necessárias 
à produção, como cercas, currais, galpões, entre outros.
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• Integralização de cotas-partes pelos beneficiários nas 
cooperativas de produção – financia a capitalização de 
cooperativas de produção agropecuárias formadas por 
beneficiários do Pronaf (BCB, 2015).

Para que o agricultor possa acessar o crédito disponibili-

zado pelo Plano Safra da Agricultura Familiar, além de pos-

suir a DAP, é necessário um projeto técnico de custeio ou de 

investimento que é elaborado por um técnico de Ater. O téc-

nico deverá elaborar o projeto de financiamento atendendo 

ao interesse do agricultor. Uma das principais contribuições 

do técnico é ajudar o produtor a encontrar a linha de crédito 

que mais se adeque ao seu perfil, com as menores taxas de 

juros e melhores condições de pagamento. É necessário que a 

empresa ou o técnico de Ater esteja cadastrado na instituição 

financeira responsável pelo financiamento.

Além da elaboração do projeto, o técnico deverá acompa-

nhar a completa implantação da atividade proposta, visto-

riando as aquisições e auxiliando o agricultor na melhor utili-

zação do recurso. Com o acompanhamento, o técnico elabora 

laudos que são entregues à instituição financeira que aprovou 

o projeto e liberou o financiamento, comprovando, assim, a 

utilização correta do recurso solicitado.

Dentre as diversas instituições financeiras que operam o 

Pronaf, como bancos estatais, privados e cooperativos e as 

cooperativas de crédito, destaca-se o Banco do Brasil.
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Especificidades para beneficiários da reforma agrária

A assistência técnica é entendida como “um serviço de 

educação não formal, de caráter continuado, no meio rural, 

que promove processos de gestão, produção, beneficiamento 

e comercialização das atividades e serviços agropecuários e 

não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, 

florestais e artesanais” (Brasil, 2010).

Para cumprir as diretrizes do governo federal e atender ao 

disposto na Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010 (Brasil, 

2010), que institui a Política Nacional de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (Pnater) e o Programa Nacional de Assistên-

cia Técnica e Extensão Rural (Pronater), o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e Ministério do De-

senvolvimento Agrário (MDA) elaboram chamadas públicas. 

As chamadas do Incra têm por finalidade a seleção e classifi-

cação de propostas técnicas de entidades executoras de Ater 

para prestação de serviços em projetos de assentamento de 

reforma agrária, já as chamadas do MDA atendem aos agri-

cultores familiares tradicionais, não assentados. Em Goiás, as 

chamadas do Incra estão sob jurisdição das Superintendên-

cias Regionais 04 e 28 (SR-04 e SR-28). O trabalho de Ater con-

tratado pelo Incra contempla as atividades de planejamento, 

elaboração, execução e acompanhamento de projetos, dentre 

eles, os projetos de financiamento da produção.

Outra maneira de se elaborar projetos para beneficiários 

da reforma agrária é por meio da contratação individual de as-

sistência técnica autorizada pela Resolução/CDR/Incra/SR04/ 
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nº 01, de agosto de 2014, que libera a contratação nos locais 

que não contam com o serviço de Ater disponibilizado pelo 

Incra. Nesse modelo, o assentado toma a iniciativa de esco-

lher a empresa credenciada, desde que contempladas todas as 

exigências do Programa, que também custeia a contratação.3

Passos para a elaboração de projetos de crédito

O agricultor pode, a cada ano agrícola, propor projeto de 

custeio e/ou de investimento, a fim de viabilizar sua ativida-

de produtiva ou implementar novas atividades. O projeto de 

custeio pode estar vinculado ao de investimento, ou pode-se 

apresentar à instituição financeira apenas uma das modalida-

des. O beneficiário do Pronaf poderá apresentar novo projeto 

de investimento ou custeio mesmo estando com projeto con-

templado em andamento,4 desde que ofereça capacidade de 

pagamento. Isso significa dizer que o agricultor deverá con-

ferir renda capaz de pagar os dois financiamentos propostos.

Para a elaboração dos projetos de investimento ou de cus-

teio é necessário seguir algumas etapas. Inicialmente, a asses-

soria técnica deverá ter conhecimento das atividades produti-

vas desenvolvidas naquela região no que se refere à produção 

primária, aos insumos utilizados e aos canais de comerciali-

zação de tais produtos. Esses dados permitirão uma discussão 

técnica da viabilidade econômica das atividades produtivas 

demandadas pelos agricultores.

3 Disponível em: <http://www.incra.gov.br/noticias/incrago-divulga-nova-lista-de-assentamentos-
liberados-para-contratacao-individual-de>.

4 Exceto para agricultores que se enquadram em linhas e grupos específicos. Ver Manual de crédito 
rural. Disponível em: <http://www3.bcb.gov.br/mcr>. Acesso em: 22 fev. 2016.
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Outro ponto importante na elaboração dos projetos é a 

identificação da necessidade da infraestrutura indispensável 

para o desenvolvimento das atividades produtivas a ser finan-

ciadas como: acesso a água, energia, estradas, entre outras, 

que podem ser agrupadas com as atividades produtivas, caso 

seja necessário, para a obtenção do crédito.

Essas informações são fundamentais para que o profissio-

nal construa as planilhas necessárias ao projeto, atendendo, 

dessa maneira, à demanda do agricultor e à viabilidade eco-

nômica exigida pelo agente financeiro. Atualmente, diversas 

planilhas estão disponíveis em meio eletrônico, o que facilita 

o trabalho do assessor técnico. Quando um técnico ou institui-

ção se cadastra no banco financiador, como é o caso do Banco 

do Brasil, a instituição disponibiliza para ele o modelo de pla-

nilha a ser utilizado para facilitar a avaliação posterior pelo 

banco. É importante observar o que um projeto deve conter:

Projeto de investimento

Capa
• identificação do proponente;
• identificação do estabelecimento a ser beneficiado;
• linha de crédito proposta;
• valor da proposta, prazo de reembolso e carência;
• identificação do assessor técnico;
• identificação da instituição financeira (Banco e Agên-

cia).

Levantamento patrimonial
• imóveis;
• máquinas, veículos e equipamentos;
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• bens semoventes;
• outros bens e direitos;
• dívidas;
• situação patrimonial líquida (bens + direitos − dívidas).

Projeto
• investimentos propostos, fontes dos recursos e épocas 

de realização (Figura 3);
• índices produtivos;
• composição, evolução e dinâmica do rebanho bovino;
• demonstrativo de uso programado da terra;
• cronograma de reembolso do financiamento proposto 

(Figura 4);
• estimativa da produção agropecuária;
• estimativa do custo operacional da agropecuária;
• fluxo de caixa e capacidade de pagamento;
• conclusão acerca da oportunidade do crédito e da viabili-

dade técnica e econômica do empreendimento (Figura 5).

Recomendação da tecnologia
• memória de cálculo da proposta.

Anexos
• croqui de localização;
• dimensionamento de máquina e veículos;
• outros, quando houver.
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Figura 3 - Exemplo da parte da planilha de elaboração de projeto 
Pronaf referente aos investimentos propostos, fontes dos 
recursos e épocas de realização
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Figura 4 - Exemplo da parte da planilha de elaboração de projeto 
Pronaf referente ao cronograma de reembolso do financiamento 
proposto

Referente ao código “A” Referente ao código “B”
ENCARGOS FINANCEIROS e OBSERVAÇÕES

1. Juro de financiamento..............     4,50% ao ano

2. IGPD-I ou TJLP ou outro............            .% ao ano

3. Rebate (sobre 1 e 2)...................             %

4. Período de financiamento...........   5,00 ano(s) 

5. Período de carência.......................    3,00 ano(s)

6. N˚ de parcelas/ano (*)..................    S unidades

ENCARGOS FINANCEIROS e OBSERVAÇÕES

1. Juro de financiamento............   2,50    %  ao ano

2. IGPD-I ou TJLP ou outro..........               % ao ano 

3. Rebate (sobre 1 e 2)..................              %

4. Período de financiamento.....  1,00   ano(s)

5. Período de carência...................             ano(s)

6. N˚ de parcelas/ano (*)..............    A      unidades
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III

1 306,80 - 306,80 - - -
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V
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(*) A = parcela anual, S = parcela semestral e T = parcela trimestral.
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Figura 5 - Exemplo da parte conclusiva da planilha de elaboração 
de projeto Pronaf

Sucinta e objetiva, sobre a oportunidade do crédito e a viabilidade téc-
nica e econômica do empreendimento, face às informações contidas no 
projeto:

O produtor apresenta bom desenvolvimento da atividade de bovinocultu-
ra de leite e vê na aquisição de matrizes a oportunidade de aumentar sua 
produtividade, gerando renda familiar e, consequentemente, melhorando 
a qualidade de vida da família. O trabalho desenvolvido na propriedade é 
familiar e, sempre que possível, parte da receita é aplicada na atividade 
para melhoria das instalações.
A família possui plena condição de desenvolver a atividade de maneira 
satisfatória.

Mineiros-GO, 26 de julho 2015
De acordo:

  
       José da Silva                  João da Silva
CPF: 000.000.000-00 CREA-GO 00000/D
   Agricultor familiar                Responsável técnico  

Projeto de custeio

1. Proposta:
• identificação do proponente;
• identificação do estabelecimento a ser beneficiado;
• valor da proposta e prazo de reembolso;
• identificação do assessor técnico;
• identificação da instituição financeira (Banco e Agên-

cia);
• finalidade da proposta;
• orçamento simplificado;
• recomendações técnicas;
• croqui de localização.
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Desafios do Pronaf

Como principal programa de apoio à agricultura familiar 

brasileira, o Pronaf ainda enfrenta diversos desafios, principalmen-

te quando se trata da capilaridade e da capacidade de desenvolver 

empreendimentos familiares rurais espalhados pelo Brasil. Embora 

o valor do recurso disponibilizado pelo Plano Safra da Agricultura 

Familiar aumente a cada ano agrícola, o valor aplicado ficou sem-

pre abaixo do valor disponibilizado, com exceção do Plano Safra 

2013/2014, e o número de contratos efetivados permaneceu qua-

se que inalterado (Figura 6), o que permite concluir que o número 

de agricultores familiares beneficiados com o Pronaf permanece o 

mesmo, aumentando, consequentemente, a concentração do recurso 

para uma parcela distinta de produtores familiares, possivelmente 

agricultores mais desenvolvidos.

Figura 6 - Evolução do Pronaf (1999 a 2015)

Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados do MDA, 2015.
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A maior parte dos recursos do Pronaf é acessada pelos 

estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (Gazolla; 

Schneider, 2013). Dados do Banco Central apontam que de 

1996 a 2008 a Região Sul do Brasil acessou 47% de todo o 

recurso disponibilizado pelo Pronaf (Figura 7). A distribuição 

desigual dos recursos do Pronaf entre as regiões do Brasil fica 

mais evidente quando consideramos que 50% dos agricultores 

familiares do país encontram-se no Nordeste, 19% no Sul, 

16% no Sudeste, 10% no Norte e 5% no Centro-Oeste (Gazolla; 

Schneider, 2013).

Figura 7 - Distribuição regional do valor total dos financiamentos 
do Pronaf

Fonte: Adaptado de Silveira; Valadares, 2014.
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Dados relativos ao Plano Safra 2014/2015 demonstram 

alterações quanto à aplicação dos recursos distribuídos nas 

regiões do país (Tabela 2). Embora a Região Nordeste apresente 

um grande volume de contratos efetivados, nota-se que o 

valor aplicado ainda é muito baixo, dadas as condições dos 

agricultores da região. Isso pode ser explicado pelo maior acesso 

à linha de crédito do Grupo B (microcrédito), que é destinado a 

famílias cuja renda bruta anual não ultrapasse R$20.000,00 e 

que não contrate trabalho assalariado permanente (Resolução 

n° 4.253, de 16 de julho de 2013). Dessa maneira, o valor médio 

por contrato de investimento no Nordeste é de R$3.500,00, 

enquanto para as demais regiões do país a média é de 

R$25.173,00 (Bianchini, 2015).

Tabela 2 - Recursos aplicados e número de contratos efetivados 
no Plano Safra da Agricultura Familiar 2014/2015 nas regiões 
brasileiras

Região Valor aplicado (%) Contratos efetivados (%)
Sul 50 28

Sudeste 20 15
Nordeste 15 49

Centro-Oeste 8 3
Norte 7 5

Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados de Bianchini, 2015.

Em Goiás, boa parte dos recursos do Pronaf é destinada à 

pecuária (Figura 8), principalmente à bovinocultura de leite, 

por ser uma atividade bastante desenvolvida entre os agricul-

tores familiares (ver primeiro capítulo deste livro). O estado, 

assim como o país, segue a tendência de aumentar o recurso 

aplicado nos contratos e manter o número de contratos efeti-

vados quase que inalterado e, muitas vezes, em decréscimo.
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No Plano Safra da Agricultura Familiar 2014/2015, o total 

aplicado na pecuária foi da ordem de R$522,5 milhões, já para 

a agricultura esse valor não alcançou os R$70 milhões. Em nú-

mero de contratos, a pecuária efetivou aproximadamente 21 

mil contratos, enquanto a agricultura efetivou quase dois mil 

contratos (Figura 8).

O valor aplicado em Goiás, em 2005, foi maior que R$200 

milhões e o número de contratos ultrapassou os 30 mil. Já em 

2017, o valor aplicado ultrapassou os R$550 milhões, o que 

representa um acréscimo de 275%, enquanto o número de 

contratos caiu pela metade. Esses números apontam a con-

centração de recursos nas mãos dos agricultores que tradicio-

nalmente acessam o Pronaf. Esses agricultores, muitas vezes, 

têm maior facilidade na aquisição do crédito por conhecerem 

os caminhos para acessá-lo e por possuírem bom relaciona-

mento com o agente financeiro.

Figura 8 - Evolução do Pronaf no estado de Goiás: recursos aplicados 
na agricultura e pecuária e número de contratos efetivados

Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados do Banco Central do Brasil, 2015.
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A aplicação dos recursos do Pronaf em atividades tradicio-

nais é explicada por três principais motivos. Em primeiro lu-

gar, as instituições financeiras facilitam a liberação de recur-

sos para financiar atividades já consolidadas na região, como 

é o caso da bovinocultura de leite em Goiás e das culturas de 

milho e soja nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Bra-

sil. No caso do estado de Goiás, a bovinocultura de leite é a 

atividade de maior interesse dos agentes financeiros, pois os 

animais a serem adquiridos com o financiamento e os já exis-

tentes na propriedade se tornam ativos passíveis de serem 

utilizados como garantia do financiamento proposto.

O segundo motivo é que o assessor técnico tem maior faci-

lidade em elaborar projetos para financiar as atividades tradi-

cionais, dada a facilidade em encontrar índices produtivos e 

tecnologias de produção que conferem ao projeto maior capa-

cidade de pagamento e, consequentemente, maior possibilida-

de de aprovação. Vale ressaltar também que existe uma práti-

ca de aproveitar planilhas elaboradas para outros projetos, ou 

seja, alguns técnicos utilizam projetos já elaborados e conven-

cem o agricultor a desenvolver certa atividade simplesmente 

para facilitar a elaboração e aprovação do projeto. O terceiro 

e último motivo é que o próprio agricultor prefere financiar 

projetos para as atividades já consolidadas na região, dada a 

facilidade de acesso ao mercado consumidor, o que garante, 

teoricamente, recursos para a quitação do financiamento.
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Lições

Atualmente o crédito de custeio praticamente inexiste na 

região Nordeste e é pouco utilizado nas regiões Norte, Centro- 

-Oeste e Sudeste, com exceção de Minas Gerais (Bianchini, 2015). 

Além de acarretar uma série de prejuízos ao desenvolvimento 

das atividades rurais, a inexistência de operações de custeio 

agrícola não permite que o Seaf faça a cobertura das operações 

de investimento, privando, assim, os agricultores familiares 

mais vulneráveis de terem acesso ao benefício.

Há maior participação dos agricultores familiares da 

Região Sul nos empréstimos de custeio; já os agricultores 

familiares do Nordeste utilizam principalmente empréstimos 

de investimento; e a modalidade destinada especificamente 

aos assentados da Reforma Agrária vem se concentrando nas 

regiões Norte e Centro-Oeste (Silveira; Valadares, 2014).

Avaliar a diferença na aplicação do recurso do Pronaf nas 

diversas regiões do Brasil nos leva a um questionamento: a di-

versidade existente dentro dessa categoria é responsável pelo 

acesso ao Pronaf? A resposta, possivelmente, é sim.

Uma política pública tão importante e abrangente como 

o Pronaf, embora tenha avançado muito nos últimos anos, 

precisa urgentemente ser revista de modo a contemplar a 

diversidade encontrada no campo brasileiro. Essa diversidade 

engloba, principalmente, aspectos:
• Ambientais – o país tem dimensão continental, o que 

leva a uma diversidade ambiental muito expressiva que, 
consequentemente, interfere nas atividades rurais;

• Socioeconômicos – considerando, prioritariamente, a 
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desigualdade social encontrada entre as regiões do Bra-
sil e identificada no IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano), é possível afirmar que as regiões menos favo-
recidas (principalmente Norte e Nordeste), têm menor 
acesso às políticas públicas;5

• Culturais – a categoria designada como agricultura fa-
miliar engloba, além dos agricultores familiares tradi-
cionais, extrativistas, quilombolas, pescadores, indíge-
nas e beneficiários da reforma agrária. A pluralidade e 
diversidade cultural dessas comunidades apresentam 
diferentes demandas sociais e econômicas.

Dessa maneira, tais aspectos devem ser considerados para 

aprimorar a referida política pública, a fim de torná-la mais 

apropriada e acessível ao homem do campo. Existem, por 

exemplo, regiões do Brasil em que o Pronaf deveria priorizar o 

financiamento de atividades de conservação ambiental, como 

ecoturismo e turismo rural, em detrimento das atividades 

produtivas que, em muitos casos, são inapropriadas.

Para Aquino e Schneider (2010), o Pronaf apresenta um ca-

ráter seletivo e excludente fundamentado em um viés produ-

tivista e setorial e sua versão recente elege os agricultores de 

maior renda como público preferencial. Assim, a maior parce-

la dos recursos se concentra nas mãos dos agricultores mais 

abastados, que são clientes preferenciais dos bancos, pois as 

5 O IDH utiliza como indicadores a educação, a longevidade e a renda. Schultz (1964) afirma que 
a capacidade de utilizar de maneira eficiente os recursos disponíveis é fortemente influenciada 
pela educação dos trabalhadores ligados ao campo. Para Welch (1978) produtores rurais com maior 
escolaridade possuem conhecimentos mais apurados que podem ser utilizados na administração 
do empreendimento. Alves (2013) atribui a dificuldade de adoção de tecnologia pela maioria dos 
produtores aos poucos investimentos em educação, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste do Brasil.
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normas de concessão dos créditos são aplicadas uniforme-

mente em todo o território nacional.

Outro fator importante a ser considerado pelos agentes 

públicos é a dificuldade em acessar o Pronaf, imposta pelos 

agentes financeiros, evidenciada pela burocracia que se reve-

la na exigência de documentos e na necessidade de assinatu-

ras presenciais. Há, ainda, a seleção adversa que, segundo Al-

ves (2013), é promovida pelos agentes financeiros quando re-

jeitam agricultores que oferecem mais riscos ao banco; além 

disso, raramente os bancos dão nova oportunidade a quem 

deixou de pagar uma prestação.

Aquino e Schneider (2010, p. 10) citam que:

De maneira geral, diferentes analistas observam que a dis-
tribuição desigual dos recursos do Pronaf está associada a 
problemas operacionais e sociopolíticos que estariam fora 
do raio de ação do programa. Assim, entre os fatores arro-
lados com maior frequência para explicar o quadro de de-
sigualdades socioespaciais apresentado, destacam-se: os 
elevados obstáculos burocráticos impostos pelo sistema 
bancário aos agricultores familiares com níveis de renda 
inferiores; a maior organização dos agricultores mais ca-
pitalizados; as pressões de empresas agroindustriais às 
quais estes produtores estão vinculados; a concentração de 
agências bancárias e cooperativas de crédito nos estados 
da região Sul; e a desarticulação e baixa inserção social dos 
produtores do Norte e do Nordeste.

Atualmente existem várias linhas de crédito para finan-

ciar uma diversidade de atividades na agricultura familiar, 

porém o recurso disponibilizado continua financiando ativi-



Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)

  277   

dades tradicionais, como milho, soja e bovinocultura de lei-

te. A aplicação do recurso do programa no Brasil se comporta 

da seguinte maneira: 99,93% dos recursos do custeio agrícola 

são aplicados em lavouras e, desses, cerca de 50% financiam 

apenas as lavouras de milho e soja; 97,83% do custeio pecuá-

rio são alocados para animais; 52,7% do investimento agrícola 

se concentram na aquisição de máquinas e equipamentos; e 

57,7% dos recursos do investimento pecuário se destinam à 

aquisição de animais (Gazolla; Schneider, 2013).

A valorização das atividades produtivas tradicionais promo-

vida pelo Pronaf faz que o programa acabe por fazer mais do 

mesmo, aprimorando os estabelecimentos da agricultura fami-

liar assim como foi feito durante o período da modernização 

conservadora da agricultura. Algumas dessas atividades produ-

tivas tradicionais incentivadas pelo crédito do Pronaf reprodu-

zem a utilização de pacotes tecnológicos, em que a maior parte 

do recurso é destinada para a aquisição de insumos de grandes 

empresas. Isso faz que o agricultor, ao aplicar o crédito rural, 

assuma o risco do investimento e repasse a margem de lucro 

para a grande empresa detentora das tecnologias.

O assessor técnico contribui com essa valorização das ati-

vidades produtivas tradicionais ao apresentar projetos mui-

tas vezes bastante adequados para as instituições financei-

ras, mas não para os agricultores familiares. Isso contraria a 

missão do programa que é reduzir as desigualdades sociais e 

regionais, no intuito de reverter o quadro gerado por políticas 

governamentais conservadoras voltadas à modernização tec-

nológica da agricultura brasileira (Aquino; Schneider, 2010).
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O assessor técnico tem papel fundamental na diversifica-

ção das atividades financiadas pelo Pronaf, por meio da ela-

boração de projetos que propõem novas atividades. Para isso, 

é necessário conhecimento técnico acerca de atividades não 

tão corriqueiras, mas de extrema importância para a diversi-

ficação produtiva da agricultura familiar, como por exemplo: 

fruticultura, horticultura, piscicultura, silvicultura, além das 

atividades não agrícolas, como: artesanato, turismo rural e 

ecoturismo, que são atividades contempladas, mas margina-

lizadas pelo Plano Safra da Agricultura Familiar.

Considerações acerca do Plano Safra da Agricultura 
Familiar 2017/2020

No ano de 2017 o Governo Federal lançou um Plano Safra 

da Agricultura Familiar (PSFA) plurianual, ou seja, fugindo à 

regra, o atual PSAF ficará vigente de 2017 a 2020. O novo PSFA 

manteve em R$30 bilhões o montante de recurso disponibi-

lizado para o ano agrícola 2017-2018, com juros que variam 

de 2,5% a 5,0% ao ano e trouxe dez eixos que objetivam con-

tribuir para o fortalecimento da agricultura familiar: crédito 

e seguros da produção; novo Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF); titulação de terras; regulamentação da Lei 

da Agricultura Familiar; agroecologia; apoio à modernização 

produtiva da agricultura familiar; comercialização dos produ-

tos da agricultura familiar; Ater; agricultura urbana e periur-

bana e ações integradas no Semiárido.
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Passos da comercialização pelo Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)  

e pelo Programa de Aquisição de  
Alimentos (PAA)

Veruska Prado Alexandre, Mauro Pereira, Gabriel Medina, Bruna Bittar 
Martins

As compras institucionais representam uma nova oportu-

nidade de mercado para os agricultores familiares. O Progra-

ma Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) é operacionali-

zado pelas secretarias municipais e estaduais de educação. 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é gerenciado 

pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em 

contrato direto com o fornecedor.

No entanto, essa nova oportunidade também apresenta 

desafios. O primeiro é a sensibilização dos consumidores. 

No caso do Pnae, são a Secretaria Municipal de Educação 

(SME) e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Espor-

te (Seduce), por meio das escolas estaduais, que precisam 
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ajustar seus cardápios para incluir produtos regionais e pre-

parar as chamadas públicas para as compras de alimentos, 

dos agricultores familiares; no caso do PAA, são as entidades 

que oferecem alimentação a pessoas em situação de insegu-

rança alimentar. O segundo desafio é a consolidação de orga-

nizações sociais (cooperativas e associações) de agricultores 

familiares capazes de concorrer às chamadas públicas das 

escolas e enviar projetos para a Conab. O terceiro é o asses-

soramento aos agricultores que precisam produzir de forma 

planejada e dentro das condições definidas pelos comprado-

res, atentando para a legislação sanitária no caso de alimen-

tos processados e de origem animal.

Esse texto traz lições sobre esses três desafios a partir da 

experiência desenvolvida de forma conjunta entre a Coope-

rativa de Agricultores Familiares de Itapuranga (Cooperafi), o 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da 

Universidade Federal de Goiás, Região Centro-Oeste (Cecane-

-UFG) e o Grupo de Ensino, Pesquisa e Assessoria à Agricultu-

ra Familiar da UFG (Gepaaf).

Pnae – sensibilização das secretarias municipais e 
estaduais de educação que são os gestores do recurso

Tanto as escolas estaduais como as SME são obrigadas 

por lei a adquirir, no mínimo, 30% do recurso proveniente 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

para o Pnae diretamente de agricultores familiares indivi-

duais, ou organizados em grupos informais ou em grupos 

formais (cooperativas ou associações com inscrição jurídica 
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e DAP jurídica). Este processo ocorre por meio de chamada 

pública, um novo tipo de compra no qual as escolas ou a SME 

informam o que precisam comprar, quanto e para quando 

precisam (Brasil, 2009a).

O funcionamento do Pnae foi regulamentado pela Lei  

nº 11.947, em 16 de julho de 2009 e pela Resolução CD/

FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. O ponto de partida 

desta política é o FNDE cuja responsabilidade é enviar o 

recurso para a Seduce e a SME, que são as entidades execu-

toras (Brasil, 2009a, 2013).

No caso do estado de Goiás, a Seduce reencaminha o di-

nheiro enviado pelo FNDE para as escolas, caracterizando 

assim a chamada gestão escolarizada do Pnae. Desse modo, 

as escolas são unidades executoras e fazem a aquisição dos 

alimentos individualmente. A maioria das SME adota a gestão 

centralizada, na qual o recurso é todo gasto pela própria pre-

feitura (Secretaria de Educação) por meio do setor de compras 

(Brasil, 2013).

O Quadro 1 apresenta esse processo de compra de ali-

mentos da agricultura familiar para a alimentação escolar. As 

ações foram resumidas com a indicação dos responsáveis, de 

maneira geral, por cada passo.
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Quadro 1 - Passo a passo para a compra da agricultura familiar 
pela alimentação escolar (Pnae)

Ação Responsável segundo a legisla-
ção do Pnae

1
Chegada do recurso do Pnae na 
entidade executora: SME e escolas 
estaduais

FNDE envia o dinheiro que fica em 
uma conta específica do Pnae. O 
valor é baseado no censo escolar 
do ano anterior

2

Mapeamento da produção local da 
agricultura familiar (o que
é produzido, o que pode ser plantado 
e período de colheita)

Nutricionista e equipe do setor da 
merenda (alimentação) escolar

3
Elaboração do cardápio da alimenta-
ção escolar

Nutricionista

4
Determinação do preço de aquisição 
(preço de compra dos alimentos)

Secretarias municipais de educa-
ção e escolas estaduais

5
Elaboração e publicação da chamada 
pública

Secretarias municipais de educa-
ção e escolas estaduais

6
Entrega do projeto de venda pelos 
agricultores familiares (empreendi-
mentos ou grupos informais)

Agricultores familiares entregam 
o projeto. Secretarias municipais 
de educação e escolas estaduais 
selecionam o projeto

7

Apresentação de amostra para o 
controle de qualidade (pode ou não 
ocorrer, normalmente é para alimen-
tos processados)

Agricultores familiares entregam 
a amostra solicitada Nutricionista 
analisa o alimento e informa se 
está apto ou não para a alimenta-
ção escolar

8

Grupo de agricultores que atende-
ram a chamada pública assinam o 
contrato de venda com a entidade 
executora

Agricultores familiares, secretarias 
municipais de educação e
escolas estaduais

9
Entrega dos produtos conforme cro-
nograma e local definidos pelo com-
prador (entidade executora)

Agricultores familiares entregam 
os produtos. Quem recebe assina 
o termo de recebimento

10 Pagamento aos agricultores
Secretarias municipais de educa-
ção e escolas estaduais

Fonte: Brasil, 2009a, 2013. 
Nota: Adaptado pelos autores.
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Primeiro passo: chegada do recurso do Pnae na entidade 
executora (SME) e na unidade executora (escolas 
estaduais)

O recurso é enviado aos estados e municípios em dez par-

celas (previsão entre fevereiro e novembro), sendo o montan-

te definido com base no número de estudantes declarados no 

último censo escolar pelas entidades executoras.

Atualmente há diferenciação do valor por pessoa: R$0,53 

para alunos matriculados na pré-escola; R$0,64 para estu-

dantes de escolas localizadas em áreas indígenas e remanes-

centes de quilombos; R$0,36 para estudantes dos ensinos 

fundamental e médio; R$1,07 para estudantes matriculados 

em creches (Brasil, 2017). Segundo o Artigo nº 208 da Consti-

tuição Federal de 1988, este recurso tem caráter suplementar, 

devendo a entidade executora complementá-lo. Entretanto, 

não há nenhum mecanismo de pressão para que os governan-

tes aloquem mais recursos.

Segundo passo: mapeamento da produção local da 
agricultura familiar

O nutricionista tem papel fundamental na execução deste 

programa, sendo identificado como o responsável técnico pe-

rante o FNDE (Brasil, 2009a). As ações a ser desenvolvidas por 

este profissional são definidas tanto pela legislação do Pnae 

quanto pelo Conselho Federal de Nutrição (CFN) por meio da 

Resolução nº 465 (CFN, 2010).

Dentre as ações a ser desenvolvidas pelo nutricionista, o ma-

peamento da produção local da agricultura familiar é o passo 
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fundamental para a efetivação desta parceria entre agricultores 

e educação. No caso das escolas estaduais, os nutricionistas es-

tão centralizados em Goiânia, na sede da Seduce, na Gerência 

de Merenda Escolar (Gemes). Cabe, portanto, aos coordenado-

res de merenda das escolas estaduais mapear os alimentos em 

seus locais de atuação. Esse mapeamento pode ser feito bus-

cando parcerias no próprio município, por meio da Secretaria 

de Agricultura, sindicatos dos trabalhadores rurais, cooperati-

vas e associações de agricultores familiares, feiras livres e es-

critórios regionais da Agência Goiana de Assistência Técnica, 

Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater).

Esta etapa tem como objetivo responder às seguintes per-

guntas: Que produtos da agricultura familiar existem no mu-

nicípio? Que quantidade é produzida e pode estar disponível 

para vender ao Pnae? Qual a sazonalidade dos alimentos (pe-

ríodo em que são produzidos)? Quais alimentos podem vir a 

ser produzidos no município e quando estarão disponíveis 

para a compra? Quais alimentos são beneficiados (processa-

dos)? Como esses alimentos estão perante o sistema de inspe-

ção sanitária (regularizados ou não)?

Deve-se lembrar de dois importantes aspectos neste pas-

so. O primeiro é que, no mapeamento, é importante procurar 

informações sobre os frutos nativos do cerrado, buscando in-

cluí-los na alimentação escolar. O segundo refere-se à necessi-

dade de buscar informações em municípios próximos, tendo 

em vista o cumprimento da lei (Brasil, 2013).
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Terceiro passo: elaboração do cardápio da alimentação 
escolar

A preparação do cardápio escolar é uma atribuição espe-

cífica do nutricionista, que deve seguir algumas orientações 

como: atender às necessidades nutricionais dos escolares; 

respeitar a cultura alimentar local, como, por exemplo, ter 

preparações da cultura indígena ou quilombola; oferecer três 

porções de frutas e hortaliças por semana (200 gramas sema-

nais por aluno); excluir alimentos proibidos como bebidas 

com baixo teor nutricional tais como refrigerantes, refrescos 

artificiais (suco de pó) e outras bebidas similares; ofertar, no 

máximo, duas porções de doces e/ou preparações doces por 

semana. Conforme a legislação, no máximo 30% dos recursos 

repassados pelo FNDE poderão ser usados para aquisição de 

alimentos como enlatados, embutidos, doces, alimentos com-

postos (dois ou mais produtos embalados separadamente 

para consumo conjunto), preparações semiprontas ou pron-

tas para o consumo, como sopas desidratadas que necessitam 

apenas de adição de água, e alimentos concentrados em pó ou 

desidratados para reconstituição (Brasil, 2013).

Além desses aspectos, a elaboração do cardápio deve con-

siderar os produtos e alimentos da agricultura familiar, priori-

zando sempre os alimentos orgânicos ou agroecológicos (Bra-

sil, 2013), e também a realidade das cozinhas escolares.

No caso das escolas vinculadas à SME, o nutricionista do 

município elabora o cardápio e avalia periodicamente a sua 

realização nas escolas. Ele pode executar esta ação pessoalmente 

ou em parceria com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE).
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O CAE é o órgão fiscalizador da execução técnica e financeira 

do Pnae e é constituído de acordo com a entidade executora. 

Isso significa que temos o CAE municipal que faz o controle so-

cial da SME e o CAE estadual que executa a mesma ação, entre-

tanto tendo como foco as escolas estaduais (Brasil, 2013).

Nas escolas estaduais, considerando a dinâmica organi-

zacional da Gemes, os coordenadores de merenda assumem 

a ação de organizar e adequar à realidade local os cardápios 

com preparações (receitas) previamente elaboradas pelos nu-

tricionistas localizados na sede da Seduce. Não há periodici-

dade definida para supervisão dos nutricionistas às escolas, 

sendo mais frequente o apoio dos supervisores da Gemes lo-

cados nas subsecretarias estaduais.

Quarto passo: determinação do preço de aquisição

Este passo foi recentemente modificado pela publicação da 

Resolução CD/ FNDE nº 26/2013 (Brasil, 2013). Na resolução 

anterior, o processo de aquisição era orientado por um preço 

de referência (Brasil, 2009b). Segundo a nova resolução, o pre-

ço de aquisição será o preço médio obtido por pesquisa em, no 

mínimo, três mercados em âmbito local, territorial, estadual 

ou nacional, necessariamente nessa ordem. A resolução ain-

da ressalta a necessidade de incluir como local de pesquisa a 

feira do produtor da agricultura familiar, além de considerar 

no processo de identificação do preço de aquisição todas as 

exigências da chamada pública que podem tratar de despesas 

com transporte do alimento, embalagens, encargos e outros 

gastos necessários à efetivação do processo de venda da agri-
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cultura familiar para o Pnae. O preço deve ainda ser declara-

do na chamada pública (Brasil, 2013). É importante consultar 

a Resolução CD/FNDE nº 26/2013 para conhecer os detalhes 

desse processo.

As mudanças no processo de definição do preço de aqui-

sição decorreram de uma queixa dos agricultores familiares. 

Anteriormente adotava-se o preço praticado no PAA como 

referência, contudo o valor era comumente considerado ina-

dequado diante dos custos da produção dos alimentos. Ou-

tra mudança importante refere-se à autonomia da entidade 

executora (SME ou Seduce) na definição dos fornecedores de 

alimentos da agricultura familiar. Atualmente a legislação do 

FNDE permite que as entidades executoras, cujo repasse do 

FNDE para a execução do Pnae seja superior a 700 mil reais ao 

ano, possam optar por aceitar somente organizações com De-

claração de Aptidão ao Pronaf (DAP jurídica) como possíveis 

concorrentes à chamada pública. Cabe ressaltar que todas es-

sas informações, para terem validade jurídica, devem constar 

no texto da chamada pública (Brasil, 2013).

Quinto passo: elaboração e publicação da chamada 
pública

Com os produtos da agricultura familiar conhecidos e incluí-

dos no cardápio do Pnae, o passo seguinte é organizar a chama-

da pública, que é um instrumento legal, que pauta o processo 

de compra da agricultura familiar. Cabe aqui destacar que a cha-

mada pública, proveniente da Lei nº 11.947/2009, e a licitação 

ou pregão, proveniente da Lei nº 8.666/1993, têm valor igual.
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A chamada pública deve ser noticiada em diversos meios 

de comunicação e estar realmente disponível aos agricultores 

e suas organizações. São exemplos de meios de divulgação: 

jornal de circulação local, regional, estadual ou nacional; di-

vulgação em sítio na internet ou na forma de mural em local 

público de ampla circulação. Destaca-se ainda, tendo em vista 

a experiência prática, que o rádio é uma excelente forma de 

divulgar a chamada pública, assim como igrejas, associações 

e sindicatos. É também desejável que as entidades executo-

ras promovam reuniões com as associações e cooperativas de 

agricultores familiares para divulgar a chamada pública.

O tempo mínimo para o recebimento de projetos é de vin-

te dias conforme definido na Resolução CD/FNDE nº 26/2013 

(Brasil, 2013). Adicionalmente, sugere-se que as datas de pu-

blicações considerem o período em questão, como por exem-

plo, não publicar entre o natal e o ano novo, pois são datas em 

que muitos podem estar afastados das atividades. Sugere-se, 

ainda, que as publicações tenham a abrangência de, no míni-

mo, três meses, em razão dos seus custos e de todo o processo 

de organização, e de seis meses no máximo, garantindo assim 

maior eficiência no cumprimento dos projetos, tanto por par-

te da prefeitura como pelos agricultores.

No caso das diferentes formas de gestão, ressalta-se que 

para as SME com gestão centralizada, as chamadas realizadas 

são publicadas pela entidade executora (SME). Já na realidade 

das escolas estaduais, estas são as responsáveis por efetuar a 

chamada pública, portanto cada escola estadual deve ter a sua 

chamada publicada. A experiência aqui também tem indicado 
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que, apesar da necessidade de as escolas estaduais terem cha-

madas individuais, para os agricultores seria muito mais fácil 

se as escolas coordenassem suas chamadas para períodos e 

produtos acordados com os agricultores e suas organizações.

Sexto, sétimo e oitavo passos: entrega do projeto de venda 
pelos agricultores familiares; apresentação de amostra 
para controle de qualidade e assinatura do contrato de 
venda com a entidade executora

Esses três passos podem ser explicados em conjunto. O 

projeto de venda, sexto passo, deve ser apresentado no for-

mulário disponibilizado nos anexos da Resolução CD/FNDE  

nº 26/2013 (Brasil, 2013) e seguir todas as orientações dis-

postas na chamada pública ou edital de compra da agricultu-

ra familiar. Essa resolução orienta, ainda, sobre a questão de 

fornecedores individuais, grupos informais (agricultores não 

organizados em cooperativas, mas que apresentam DAP) e 

grupos formais (cooperativas e associações com DAP jurídica) 

e quais documentos são necessários para esta etapa.

Em atualização da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, defi-

niu-se para seleção dos projetos de venda a divisão de grupos 

em que fornecedores locais têm prioridade sobre os demais; 

em seguida, a prioridade são os fornecedores do território ru-

ral sobre os do estado e do país; e, na sequência, dos fornece-

dores do estado sobre os do país. Em cada grupo de projetos 

será priorizado, nessa ordem: os assentamentos de reforma 

agrária, as comunidades tradicionais indígenas e quilombo-

las; os fornecedores de alimentos orgânicos ou agroecológi-

cos; os grupos formais sobre os grupos informais e estes so-
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bre agricultores familiares individuais. Em caso de empate de 

grupos prevalece aquele com maior porcentagem de associa-

dos familiares em seu quadro (Brasil, 2015). A ordem acima 

apresentada faz parte do processo de análise das propostas de 

fornecedores da agricultura familiar para o Pnae.

A questão central deste passo refere-se ao volume de do-

cumentos necessários, fato que fica ainda mais expressivo no 

caso de venda para escolas públicas estaduais, em que os agri-

cultores familiares devem entregar, a cada unidade escolar, 

todos os documentos listados na resolução. Uma saída seria 

articular registros ou certificações para os agricultores fami-

liares emitidos pelas subsecretarias regionais de educação, 

órgãos que atuam sob orientação e supervisão da Gemes/Se-

duce. Entretanto, qualquer menção nesse sentido certamente 

será avaliada e julgada pela parte jurídica da Seduce, tendo 

em vista que a legislação do Pnae não prevê esta opção.

No caso de apresentação de amostra do produto, sétimo 

passo, algumas entidades executoras podem solicitar amos-

tras das mercadorias para avaliar qualidade do produto apre-

sentado, adequação à descrição da chamada pública e aceita-

bilidade do produto nas escolas. É importante os agricultores 

atenderem este pedido sob pena de serem desclassificados do 

processo. A decisão de solicitar as amostras é do responsável 

técnico pelo programa, no caso o nutricionista.

O passo de assinatura do contrato deve ser feito sob orien-

tação jurídica das partes envolvidas, seja da SME, ou escola 

estadual, seja dos agricultores familiares. O importante é que 

este contrato contemple as questões de logística de entrega 
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(prazos e indicação da antecedência de envio dos pedidos de 

alimentos aos agricultores), as informações sobre pagamento 

aos agricultores (incluindo como, onde e com qual frequência 

ocorrerá) e definição de sanções a ser aplicadas no caso de 

descumprimento de algum item por uma das partes envolvi-

das. Destaca-se que a Resolução do FNDE prevê a possibilida-

de de substituição de alimentos acordados pelo contrato. Os 

critérios para este processo podem ser conhecidos no artigo 

26, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e no modelo de contra-

to disponível no Anexo II da Resolução CD/FNDE nº 4/2015.

Nono e décimo passos: entrega dos produtos no local 
definido pelo comprador e pagamento aos agricultores

A entrega segue procedimentos estabelecidos no contrato e 

deve ser documentada, garantindo, assim, a segurança quan-

to ao pagamento dos produtos comercializados pelos agricul-

tores. A Resolução CD/FNDE nº 26/2013 traz um modelo de 

termo de recebimento em seus anexos.

O pagamento é feito mediante a apresentação da nota fis-

cal pelos agricultores. Assim, o ciclo da compra da agricul-

tura familiar pela alimentação escolar é fechado e espera-se 

que o agricultor possa acessar cada vez mais este e outros 

mercados institucionais.

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Além do Pnae, a comercialização institucional também 

pode ser feita pelo PAA. O PAA apresenta seis modalidades, 

entretanto, abordaremos apenas a compra com doação simul-

tânea e a compra institucional. A compra com doação simultâ-
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nea pode ser celebrada por um termo de adesão do Ministério 

de Desenvolvimento Social (MDS) com estados, municípios e 

consórcios públicos, mediante a abertura de editais de sele-

ção. Também pode ser via Conab, com a possibilidade de par-

ticipação em qualquer época do ano (fluxo contínuo), sistema 

muito usado no estado de Goiás. Para tanto, é necessário que 

os agricultores familiares estejam organizados em cooperati-

vas ou associações e elaborem uma proposta de participação 

(projeto). Quando firmado o termo por meio de organizações 

da agricultura familiar via Conab, cada agricultor poderá aces-

sar um limite de R$8.000,00 DAP/ano.

A estrutura do projeto está disponível no manual de operações 

da Conab/Moc nº 30 e deve ser feita de forma eletrônica no sítio 

<http://www.conab.gov.br/produtosServicos-PAANET-interna.

php?a=1129&t=2>. Segue junto com o projeto a relação de todos 

os agricultores com a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 

Também é enviada a relação das entidades beneficiárias com o 

número de alunos e a quantidade de produtos a ser entregue. 

A doação simultânea pode ser feita para qualquer instituição 

pública, filantrópica ou privada que ofereça alimentação às 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

Entre estas instituições estão as escolas públicas.

Os passos para a implementação da compra com doação si-

multânea são: reunir as possíveis entidades beneficiárias; ca-

dastrar as instituições beneficiárias para estimar a demanda; 

obter termo de adesão ao programa das entidades; levantar 

com os agricultores a estimativa de produção para o projeto; 

elaborar o projeto; apresentá-lo à Superintendência Regional 
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da Conab; assinar o contrato com a Conab; realizar as entregas 

e recepção dos termos de aceitabilidade das entidades benefi-

ciárias; confeccionar as notas fiscais e o relatório parcial e en-

viar à Conab para conferência; aguardar liberação de recurso 

da Conab via banco à proponente (cooperativa e associação); e 

realizar o pagamento aos agricultores.

A compra institucional oportuniza a compra de produtos da 

agricultura familiar pelos órgãos da União, dos estados, do Dis-

trito Federal e dos municípios, com recursos financeiros pró-

prios, dispensando-se o processo licitatório. A compra ocorre 

utilizando a chamada pública como instrumento legal e ocorre 

por meio de órgãos governamentais que fornecem alimentação 

em hospitais, presídios, restaurantes universitários, quartéis 

entre outros. Podem participar do chamamento público agri-

cultores familiares individuais com DAP física e cooperativas 

ou associações com DAP jurídica, sendo o limite de venda da 

unidade familiar de R$20.000,00 por órgão comprador por ano, 

independente de participar do Pnae ou outras modalidades do 

PAA. Alguns estados já possuem legislação própria, que regu-

lamenta o PAA estadual; no caso de Goiás não há avanços con-

cretos nesse sentido. Dessa forma, a legislação federal ampara 

o processo de compra pelo Decreto nº 7.775/2012, artigos 17, 

18 e 21, que estabelecem as formas de execução do PAA, e pelas 

resoluções do grupo gestor do PAA nº 50/2012, nº 56/2013 e  

nº 64/2013; bem como pelo Decreto nº 8.293/2014.

Para a efetivação do PAA na modalidade compra institucio-

nal, o órgão comprador deve: realizar previamente o levanta-

mento de demandas; elaborar o edital, podendo seguir o mo-
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delo proposto pelo MDS em seu sítio eletrônico e fazer divul-

gação ampla do edital de chamamento público. Em seguida, 

as organizações da agricultura familiar elaboram e entregam 

os projetos de venda; a documentação é avaliada e habilitada 

pelo comprador (nessa etapa verifica-se ainda a compatibili-

dade dos preços apresentados em relação ao mercado); o com-

prador e o fornecedor fecham o contrato e estabelecem um 

cronograma de entrega. Fechando o processo tem-se a entrega 

de produtos conforme estabelecido e o pagamento diretamen-

te aos agricultores ou suas organizações.

Sistema de inspeção sanitária

A responsabilidade pelo sistema de inspeção sanitária é 

compartilhada por dois ministérios: Ministério da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Ministério da Saúde 

(MS). O Mapa atua nos estados por meio da Superintendên-

cia Federal de Agricultura, possibilitando o acesso ao Serviço 

de Inspeção Federal (SIF), que permite a comercialização do 

produto em todo o território nacional e para a exportação. A 

Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), órgão 

ligado à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Seagro), é a responsável pelo Serviço de Inspeção Estadual 

(SIE), que permite a comercialização dos produtos no territó-

rio do estado de Goiás. O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 

é de responsabilidade da Secretaria da Agricultura de cada 

município, ou órgão responsável por esta área. Essa divisão 

foi estabelecida por meio da Lei nº 7.889 (Brasil, 1989).

O MS atua por intermédio da Agência Nacional de Vigilân-
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cia Sanitária (Anvisa) e por meio da Vigilância Sanitária (Visa) 

estadual e da municipal, instâncias vinculadas às secretarias 

de saúde (Brasil, 1999). As Visa estadual e municipal têm a 

atribuição de emitir o alvará sanitário e garantir que o produ-

to comercializado atenda aos padrões sanitários, garantindo a 

segurança do consumidor. Em Goiás, a Visa estadual (coorde-

nação de fiscalização de alimentos) é a responsável pela emis-

são do alvará sanitário.

No Quadro 2 são classificados os alimentos conforme os 

órgãos competentes para a regularização sanitária. Produtos 

in natura como frutas e verduras não precisam passar pela 

inspeção sanitária.

Alguns dos alimentos inspecionados pela Vigilância Sa-

nitária têm registro obrigatório: alimentos com alegações de 

propriedade funcional e/ou de saúde (como alimento que 

reduz o colesterol); alimentos infantis (fórmulas lácteas); 

alimentos para nutrição enteral (alimentação especial mi-

nistrada sob supervisão de equipe de saúde); novos alimen-

tos ou novos ingredientes (os agricultores podem procurar 

informações na Visa do município se o alimento beneficiado 

for novo no mercado); substâncias bioativas e probióticos 

isolados com alegação de propriedades funcional e ou de 

saúde (lactobacilos vivos, fibras, vitamina C etc.). Os demais 

alimentos são dispensados da obrigatoriedade de registro; a 

lista desses produtos está disponível na Resolução RDC nº 

27 (Anvisa, 2010). Entretanto, ressalta-se que todos os locais 

que beneficiam os alimentos sob responsabilidade da Anvi-

sa devem apresentar o registro do estabelecimento.
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Quadro 2 - Classificação dos alimentos conforme os órgãos 
competentes para a regularização sanitária

O Mapa, a Secretaria de Estado da Agricultura e a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura inspecionam produtos semelhantes, porém 

os selos emitidos têm abrangência diferente, respectivamente, 
nacional (SIF), estadual (SIE) e municipal (SIM).

Mapa (Superintendência Federal da Agricultura)

• Produtos de origem animal: carnes e derivados, leite e derivados, 
ovos e derivados, mel e derivados, pescados e derivados

• Bebidas em geral: não alcoólicas (polpas de frutas, sucos, água de 
coco, néctar, refrigerantes, refrescos etc), alcoólicas (cachaça, licor) e 
fermentadas

• Vegetais in natura (caso deseje comercializar para outro país)

Secretaria de Estado da Agricultura (em Goiás, a Agrodefesa)

• Produtos de origem animal: carnes e derivados, leite e derivados, 
ovos e derivados, mel e derivados, pescados e derivados

Secretaria Municipal de Agricultura (ou órgão responsável pela área no mu-
nicípio)

• Produtos de origem animal: carnes e derivados, leite e derivados, 
ovos e derivados, mel e derivados, pescados e derivados

A Visa estadual regulamenta os demais produtos vegetais processados não 
listados acima, os aditivos alimentares e a água mineral, realizando o regis-
tro dos estabelecimentos e produtos.

• Produtos vegetais processados: conservas, doces, compotas, alimen-
tos desidratados, pastifícios, cereais, amidos e derivados, castanhas e 
amêndoas, especiarias, entre outros

• Aditivos alimentares: energéticos e repositores de sais.
• Água mineral ou natural

Fonte: Brasil, 1952, 1999.

Os agricultores familiares podem obter informações 

mais detalhadas diretamente nos órgãos competentes. 

Essas instâncias orientam sobre os procedimentos para a 
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regularização dos produtos e realizam não somente atividades 

de fiscalização, mas também de educação sanitária.1

Consolidação das cooperativas dos agricultores familiares

O agricultor familiar pode entregar a sua produção para o 

Pnae na forma individual, de grupos informais, via associação 

ou via cooperativa. Para o PAA, a entrega só é permitida por 

pessoas jurídicas (associações e cooperativas).

Tipos de iniciativas

Individual ou em grupos informais

A iniciativa individual ou em grupos informais está regu-

lamentada pela Lei nº 11.947 e pode ser uma saída para os 

municípios que não têm sequer uma associação ou coopera-

tiva (Brasil, 2009a). Para comercializar de forma individual 

ou por meio de um grupo informal, o agricultor deverá seguir 

o procedimento previsto na Resolução CD/FNDE nº 26/2013. 

Deve-se encaminhar a proposta (projeto), apresentar a DAP e 

a certificação sanitária de seu produto caso seja processado 

e, após a aprovação do projeto, expedir nota fiscal da mer-

cadoria entregue para receber o pagamento. A nota fiscal do 

agricultor individual (pessoa física) no estado de Goiás po-

1 Para mais informações sobre a regularização sanitária de alimentos, procurar: Anvisa – no endereço 
eletrônico <http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home>; visa Goiás – no endereço eletrôni-
co <http://www.visa.goias.gov.br/>, ou na Av. Anhanguera, nº 5.195, Setor Coimbra, Goiânia-GO, ou, 
ainda, pelo telefone (62) 3201-4100; Agrodefesa – no endereço eletrônico <http://www. agrodefesa.
go.gov.br>, ou na Av. Circular, nº 466, Qd. 87, Lt. 02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia, GO, ou, ainda, pelo 
telefone (62) 3201-3530; Mapa/Superintendência Regional Goiás – no endereço eletrônico <http://
www.agricultura.gov.br>, ou na Praça Cívica, nº 100, 3º andar, Goiânia-GO, ou pelo telefone (62) 
3221-7205.
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derá ser requerida de forma avulsa nas agências fazendárias 

de cada município (Agenfa), que funcionam como escritório 

local da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) para emis-

são das notas fiscais e guias para recolhimento de impostos. 

Para comercializar dessa forma, os agricultores encontram 

as seguintes dificuldades:
• Individual:

- Conhecer e entender a chamada pública, bem 
como compreender o funcionamento da legisla-
ção e elaborar o projeto;
- Compensar os custos com logística e transpor-
te, uma vez que o volume das entregas é peque-
no;
- Arcar com o custo da emissão da nota avulsa 
no valor de R$9,34 por nota;
- Elaborar a escala de produção e entrega consi-
derando, particularmente, que Goiás não conta 
com assistência técnica pública de qualidade 
em campo.

• Grupo informal:
Organizar e acompanhar o processo de execu-
ção do projeto do Pnae, além das descritas para 
o fornecedor individual.

Associação

Do ponto de vista jurídico, econômico e organizacional é 

mais fácil criar uma associação do que uma cooperativa. No 

entanto, pelo código civil de 2002, as associações são socie-

dades sem fins econômicos e lucrativos e também não podem 

distribuir a seus associados os ganhos de operações de comer-
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cialização. Caso uma associação venha a comercializar, ela es-

tará automaticamente equiparada a uma sociedade empresa-

rial, ou seja, ela deverá recolher imposto de renda tal como 

qualquer empresa e, consequentemente, ter um sistema de 

contabilidade do tipo empresarial. Para associações de agri-

cultores familiares, esses custos geralmente são altos demais. 

Finalmente, caso os sócios de uma associação decidam encer-

rar sua atividade, os responsáveis pelas dívidas são apenas os 

membros da diretoria já que, pela lei, os sócios não são solida-

riamente responsáveis pela associação.

Cooperativa

O código civil também classifica as cooperativas como 

sociedades sem fins lucrativos, porém com possibilidade de  

atuar na atividade econômica. Isso significa que as co-

operativas podem comercializar e dividir os resultados 

(sobras) com os seus sócios, que são solidariamente res-

ponsáveis pelo empreendimento. Por não ter fins lucra-

tivos, as cooperativas são isentas dos impostos do Pro-

grama de Integração Social (PIS) e Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (Cofins), conforme 

Medida Provisória nº 2.113-29, de 27 de março de 2001 

(Brasil, 2009a). Entre cooperativa e cooperado não há in-

cidência de imposto, apenas do INSS (Imposto Nacional 

de Seguro Social), de 2,3% sobre o valor comercializado 

que permitirá a aposentadoria do agricultor. O agricultor 

cooperado, uma vez que estará comercializando interna-

mente, ou seja, repassando sua produção para a coopera-
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tiva comercializar, não pagará a taxa de nota fiscal avulsa.  

A empresa é do produtor e ele entrega a produção na forma 

de ato cooperativo.

Além da isenção fiscal, as cooperativas têm maior facilida-

de na comercialização para mercados institucionais do que as 

iniciativas individuais. As cooperativas têm acesso mais fácil 

à informação, geralmente têm pessoas capacitadas para ela-

borar os projetos, têm algum apoio de assistência técnica para 

escalonar a produção dos agricultores e facilidade na questão 

contábil, que é concentrada na cooperativa e não no agricul-

tor individual. Geralmente as cooperativas reúnem a produ-

ção dos cooperados para elas mesmas fazerem a entrega de 

forma planejada. Apesar dessas vantagens, não se indica que 

uma cooperativa seja criada exclusivamente para a comercia-

lização pelo Pnae e PAA. As cooperativas que conseguem se 

consolidar, normalmente, têm necessidade maior e anterior a 

essa política pública que deve ser entendida como uma opção 

a mais de comercialização pela cooperativa.

As associações e cooperativas de Goiás estão isentas do 

imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços 

(ICMS) ao comercializar para o Pnae, de acordo com o Convê-

nio ICMS nº 178/2010 e Decreto nº 7244/2011, e para o PAA, 

conforme Artigos 1º e 4º da Cláusula Primeira do Convênio 

ICMS nº 18/2003, alterado pelo Convênio nº 34/2010, que dis-

pensa de impostos as mercadorias destinadas a atender o Pro-

grama Fome Zero.
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Declaração de aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf

A DAP física é o instrumento que comprova a atividade do 

agricultor familiar. Pode ser emitida gratuitamente pelos ór-

gãos e instituições devidamente credenciados no Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA) com validade máxima 

de seis anos renováveis. No Pnae, o valor anual comerciali-

zado por DAP familiar é de 20 mil reais por ano por entidade 

executora. Quando se trata de organizações de agricultores 

familiares o montante a ser contratado será referente ao nú-

mero de agricultores familiares (DAP familiar) multiplicado 

por R$20.000,00, cabendo as cooperativas e/ou associações o 

controle do limite individual de venda de cada família (Brasil, 

2015). Esta recente determinação amplia as possibilidades de 

comercialização dos agricultores familiares para mais de um 

município ou escola estadual. No PAA o valor por DAP é de 

oito mil reais na modalidade compra com doação simultânea, 

nas vendas por meio de cooperativas (Brasil, 2012b, 2014b).

As DAP são emitidas para assentados da reforma agrária 

e para agricultores tradicionais. Para os assentados, a DAP é 

emitida pelo Incra e/ou por instituições de assistência conve-

niadas com o Incra. No caso de comercialização, os acampados 

podem ter acesso à DAP provisória que permitirá o acesso às 

políticas do Pnae e do PAA com validade de um ano. Famílias 

que já estão no assentamento, mas ainda não estão regulari-

zadas podem ser consideradas acampadas e receber uma DAP 

provisória. Para os agricultores tradicionais, as DAP são emi-
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tidas pela Emater ou pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais.

A DAP jurídica é emitida somente pelas instituições con-

veniadas: Sindicato de Trabalhadores Rurais e Emater. As 

DAP jurídicas são destinadas aos empreendimentos familia-

res rurais, como agroindústrias, e às cooperativas (singula-

res ou centrais) e associações. É necessário, nos dois últimos 

casos, a comprovação de, no mínimo, 60% de agricultores 

familiares com DAP física válida compondo o quadro de as-

sociados (MDA, 2014).

Administração da cooperativa

Para uma cooperativa pequena implementar o Pnae e o PAA 

é necessário um quadro de pessoal para execução de pontos 

fundamentais dos programas:
• dirigente – pessoa política que faz a mobilização, a con-

versa com os agricultores e a mediação com as institui-
ções executoras dos programas;

• profissional para elaborar o projeto – pessoa com habi-
lidade para escrever os projetos, acompanhar sua exe-
cução e preparar o relatório final de atividades;

• coordenador logístico – pessoa para gerenciar os pedi-
dos para os agricultores, conferir a chegada da merca-
doria na cooperativa, conferir a entrega para as escolas, 
pegar o termo de recebimento das escolas e emitir as 
notas fiscais;

• contador – toda cooperativa possui um contador que 
também fará a contabilidade da comercialização para 
os mercados institucionais;

• assistência técnica – atua junto ao agricultor com asses-
soramento técnico e escalonamento da produção para 
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garantir a entrega dos produtos negociados. Recomen-
da-se um técnico para trinta agricultores;

• trabalhadores para a entrega – os programas preveem 
a parceria com o município para a entrega e logística. 
Caso não seja possível, uma opção é pagar diaristas 
para fazer a entrega das mercadorias.

A experiência das cooperativas tem mostrado a impor-

tância de se trabalhar com o PAA e com o Pnae ao mesmo 

tempo. Parte importante das cooperativas está em municí-

pios pequenos com pouco volume de alimentos demandados 

pelo Pnae por terem número pequeno de escolas estaduais 

e municipais. Nesses casos, para uma cooperativa, é pouco 

viável financeiramente a realização da entrega apenas para o 

Pnae pelo alto custo da entrega de pedidos pequenos. Nesses 

casos, é fundamental que a cooperativa elabore também um 

projeto para o PAA como forma de complementar o volume 

que permite diluir os custos fixos com a entrega e a gestão. 

Outra forma importante de redução de custos é organizar a 

entrega de maneira conjunta com as escolas e os produtores, 

para ter apenas uma entrega por semana, reduzindo custos 

para todas as estruturas.

Outra questão importante para a viabilidade de uma coo-

perativa na execução de tais programas é garantir a cobertu-

ra dos custos administrativos com a prestação dos serviços 

de comercialização para seus cooperados. A cooperativa tem 

custos na comercialização que não são pagos pelos progra-

mas como: recursos humanos, embalagens, transporte, te-

lefone e assistência técnica. Para cobrir esses custos, a prá-
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tica existente em algumas cooperativas é convencionar com 

seus cooperados o valor da taxa de administração pelo servi-

ço prestado na comercialização. Estima-se que em qualquer 

tipo de iniciativa, os custos desses serviços serão superiores 

a 15% do valor comercializado.

Assessoramento técnico de campo

Além de negociar com as instituições consumidoras para 

garantir a compra da agricultura familiar, trabalhar com as 

cooperativas para estruturar o recebimento e entrega dos pro-

dutos, é fundamental também o trabalho com os agricultores 

para garantir a oferta de produtos. A atuação com os agricul-

tores deve ocorrer em duas vias: ao mesmo tempo em que o 

assessor técnico deve informar aos agricultores os produtos 

que estão sendo comprados pelas escolas, ele deve trabalhar 

com o nutricionista de cada instituição consumidora para in-

formá-lo sobre os produtos já produzidos pelos agricultores 

familiares e sua época de produção.

Ao abrir uma chamada pública, a entidade executora do 

Pnae já informa os produtos que serão comprados e o volu-

me demandado naquele trimestre ou semestre. Também em 

um projeto do PAA encaminhado à Conab constam os pro-

dutos e volumes negociados. A partir de então começa um 

trabalho importante do assessor técnico: identificar quan-

tos e quais agricultores poderão garantir a oferta daqueles 

alimentos, considerando o que já é produzido e o que pode 

entrar na produção. Em muitos casos, diferentes agriculto-

res assumem a responsabilidade por diferentes tipos de pro-
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dutos. Depois da divisão do tipo e volume de produto entre 

os agricultores, cabe ao assessor fazer com cada agricultor 

o planejamento do plantio para garantir a entrega no pra-

zo. Isso pode ser gerenciado por meio de uma tabela simples 

com as informações dos produtos demandados, período de 

entrega, produtores que irão entregar, bem como do período 

e da quantidade a ser produzida.

Além do trabalho com o agricultor, o assessor técnico 

também tem a missão de repassar as informações aos nutri-

cionistas das entidades executoras do Pnae ou das institui-

ções atendidas pelo PAA e fazer um planejamento com eles 

sobre os produtos e as entregas. Esse contato deve ser feito 

junto com o presidente da cooperativa. Ele precisa elaborar 

uma lista dos produtos tradicionalmente produzidos pelos 

agricultores familiares e época de produção para se reunir 

com o nutricionista e ajudar a pensar em um cardápio que 

incorpore tais produtos. Trabalhar com produtos da época 

também permite incluir no cardápio produtos sem ou com 

menor uso de agrotóxicos.

Além do planejamento, cabe ao assessor técnico divulgar 

a importância da qualidade dos alimentos produzidos, o que 

vai garantir o mercado institucional a longo prazo. As frutas e 

verduras devem ser bem acondicionadas para garantir bom 

visual. Os produtos processados devem seguir procedimentos 

de higiene para garantir a segurança dos consumidores. Vale 

também sensibilizar o agricultor para evitar o uso ou garantir 

a utilização adequada de agrotóxicos a fim de evitar a conta-

minação dos alimentos. Para apoiar os agricultores que con-
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seguem produzir de forma agroecológica, é importante pensar 

em uma campanha de sensibilização nas escolas para mostrar 

que, muitas vezes, esses produtos não têm a mesma aparên-

cia dos produtos produzidos com agrotóxicos.

Também é fundamental sensibilizar o agricultor para o 

fato de que a cooperativa é sua e que o futuro do mercado 

institucional depende da entrega de produtos de qualidade 

e na frequência definidas no contrato assinado pela direção 

da cooperativa. Além disso, esta precisa garantir sua taxa ad-

ministrativa como forma de cobrir os custos com o serviço 

prestado. Por isso, é importante que o agricultor cooperado 

entregue produtos de qualidade, dentro das especificações 

contratuais e na frequência definida. Isso pode garantir a ex-

tensão do prazo desse canal de comercialização para ele e 

para a sua cooperativa.

Para trabalhar essas questões técnicas com os agricultores, 

as cooperativas precisam de uma equipe de assessores 

técnicos em campo. Como a assistência técnica pública está 

desestruturada, muitas cooperativas estão buscando garantir 

sua própria equipe técnica. Entre as alternativas encontradas 

estão convênios com as prefeituras municipais ou outras 

instituições, que cedem parte da equipe técnica e veículos 

em comodato para apoiar as cooperativas de seu município, 

fomentando a economia local. Também há experiências de 

cooperativas que submetem projetos para editais públicos 

para captação de recursos e manutenção de equipe técnica. 

Há iniciativas em que a equipe técnica é paga com recursos 

gerados pela prestação de serviços aos cooperados como 
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elaboração de projetos de crédito ou atendimento técnico 

específico. Finalmente, há casos em que a taxa administrativa 

que os cooperados pagam pelos serviços de comercialização 

incluem a manutenção da equipe técnica.
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Crédito rural

Graciella Corcioli, Clayton Luiz de Melo Nunes, Luciana de Kássia Soares 
Campos

Apesar de já ter passado por diversas alterações desde a 

sua implantação, o crédito rural sempre foi o carro-chefe da 

política agrícola desenvolvida no Brasil e ainda é uma das 

grandes engrenagens que movem o setor agrícola. Este texto 

traz um panorama contemporâneo do crédito rural brasileiro 

para que o assessor técnico tenha condições de analisar esse 

mecanismo de política agrícola, a fim de utilizá-lo da melhor 

maneira possível, contribuindo para o desenvolvimento da 

agricultura brasileira.

Histórico

O crédito rural brasileiro teve sua origem em 1937, mas foi 

na década de 1960 que houve grande ampliação desse meca-

nismo propiciada pela criação do Sistema Nacional de Crédito 

Rural (SNCR) e do Conselho Monetário Nacional (CMN), que 
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tinha o objetivo de disciplinar o crédito rural no país. De 1960 

a 1990, a modernização conservadora da agricultura apoiou-

-se principalmente em mecanismos quantitativos: crédito 

agrícola subsidiado e política de preços mínimos, com forte 

mobilização de recursos públicos. O atual Plano Agrícola e Pe-

cuário (PAP) foi criado nesse período.

Essa política agrícola pautada em forte mobilização de re-

cursos públicos começou a ser alterada em 1986, com o fim 

da Conta Movimento – decretado pelo Plano Cruzado – e com 

a Constituição de 1988, a qual determinou que o recurso do 

SNCR fosse estabelecido pelo Congresso Nacional no Orça-

mento da União (Mueller, 2010). Dessa maneira, o Tesouro 

Nacional deixou de ser fonte importante de recursos para o 

crédito agrícola e fontes alternativas passaram a financiar a 

agropecuária brasileira, como: recursos das exigibilidades 

sobre depósitos dos bancos, Fundo de Amparo ao Trabalha-

dor (FAT), Fundos Constitucionais do Nordeste, do Norte e do 

Centro-Oeste, recursos da caderneta de poupança de bancos 

oficiais e empréstimos internacionais.

A partir de 1994, com a abertura da economia ao exterior e 

com a estabilização monetária obtida com o Plano Real, houve 

ajustes substanciais na política agrícola brasileira, principal-

mente com o abandono da postura intervencionista que era 

praticada até então. Mesmo assim, a agropecuária obteve de-

sempenho considerável na produção, na produtividade e nas 

exportações, propiciada pela abertura de mercado.

A partir de 1995 o Tesouro Nacional passou a equalizar as 

taxas de juros, pagando a diferença entre a taxa de juros co-
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brada pelo sistema bancário e a taxa fixada pelo SNCR, que é 

o juro que os produtores realmente pagam aos bancos. Esse 

sistema faz que os bancos se interessem em conceder crédito 

à agropecuária (Ramos; Martha Júnior, 2010).

Entre os anos de 1998 e 2003, o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa) lançou 16 programas que 

trouxeram nova perspectiva ao investimento na agricultura, 

eliminando a correção monetária e adotando taxas de juros 

fixas, com longos prazos de amortização (Wedekin, 2005). 

Atualmente, o crédito rural abrange recursos destinados a 

custeio, investimento e comercialização, que são discrimi-

nados no PAP a cada ano agrícola. As regras, finalidades e 

condições estão estabelecidas no Manual de crédito rural 

(MCR)1
 (BCB, 2015a).

Da criação do SNCR até os dias atuais é possível notar a 

evolução da quantidade de recursos concedidos a produtores 

rurais. O período de maior aporte de crédito foi de 1969 

a 1979 (Figura 1), conhecido como fase da modernização 

conservadora.

1 O Manual de crédito rural é um documento elaborado pelo Banco Central do Brasil para codificar as 
normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e aquelas divulgadas pelo Banco Central 
do Brasil relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições 
financeiras que operam no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), sem prejuízo da observância da 
regulamentação e da legislação aplicáveis.
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Figura 1 - Evolução do crédito rural no Brasil

Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados de Contini et al., 2010; Buainain et al., 2014; 
Brasil, 2014. 
Nota: Valores anteriores à moeda Real foram convertidos considerando o ano de 2015.

Em virtude da crise da dívida, das reformas fiscais e dos 

planos de estabilização, no período seguinte (1980-1996) hou-

ve uma queda drástica nos recursos públicos disponibilizados 

para o financiamento da agricultura, que voltaram a aumentar 

a partir de 1997 (Buainain et al., 2014).

Após o ano 2000, nota-se crescente incremento na oferta 

de crédito rural, com destaque para o montante destinado a 

crédito de custeio e de comercialização (Figura 2). Esse incre-

mento na oferta de crédito rural vem sendo mantido e pode ser 

observado a cada ano agrícola no lançamento do novo Plano 

Agrícola e Pecuário.
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Figura 2 - Disponibilidade de recursos para financiamento 
agropecuário

  

Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados de Brasil, 2014.

Fundos constitucionais de financiamento

Os fundos constitucionais de financiamento destinam re-

cursos para o setor produtivo com o objetivo de diminuir as 

desigualdades regionais do país, propiciando desenvolvimen-

to econômico e social. As regiões beneficiadas com os fundos 

constitucionais são: Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além de 

municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo incluídos na 

Sudene (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste). 

Dessa maneira, a Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, 

criou os fundos constitucionais de financiamento do Norte 

(FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO). Os recursos 

que compõem esses fundos correspondem a 3% do produto da 



Capítulo 12

  320   

arrecadação do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

e do Imposto de Renda. Desse total, 1,8% fica com o FNE; 0,6%, 

com o FNO; e 0,6%, com o FCO (Brasil, 2015a).

Os recursos desses fundos podem ser acessados por pessoas 

físicas e jurídicas, além de associações e cooperativas de pro-

dução, instaladas nas regiões discriminadas anteriormente, 

que desenvolvam atividades como: agroindústria, agropecuá-

ria, comercial, industrial, mineral, serviços e turismo.

FCO

O FCO é operacionalizado pelo Banco do Brasil, tendo como 

área de atuação os estados da Região Centro-Oeste (Mato Gros-

so, Mato Grosso do Sul e Goiás) e o Distrito Federal, abran-

gendo 467 municípios. Em 2004, o FCO tinha R$1,58 bilhão 

de recursos disponíveis e emprestou R$1,17 bilhão, o equiva-

lente a 74% dos recursos efetivamente disponíveis para serem 

emprestados (Almeida; Silva; Resende, 2006).

Em 2015, o recurso orçamentário previsto foi de R$6 bilhões 

para serem aplicados nos seguintes programas:
• Programa de FCO Empresarial de Apoio aos Empreende-

dores Individuais – EI – e às Micro, Pequenas e Pequeno-
-Médias Empresas – MPE;

• Programa de FCO Empresarial para Médias e Grandes 
Empresas – MGE;

• Programa de FCO Rural;
• Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-

miliar – Pronaf;
• Programa de FCO Empresarial para Repasse;
• Programa de FCO Rural para Repasse.
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Para 2016, estimou-se que, desse montante de recurso, 

44,3% seriam aplicados no setor rural (FCO Rural), em 

investimentos fixo e semifixo, custeio associado a projeto 

de investimento e custeio agrícola e pecuário, nas diversas 

linhas de financiamento (Quadro 1). Para Goiás, a estimativa 

de aplicação de recursos do FCO Rural foi de R$750,5 milhões.

Quadro 1 - Programas e linhas de financiamento do FCO

Programas de 
financiamento Linhas de financiamento

FCO Rural

Desenvolvimento rural
Agropecuária irrigada
Sistema de Integração Rural – Convir
Redução da emissão de gases de efeito estufa na 
agropecuária (Programa ABC) – Modalidades: con-
servação da natureza e integração  
lavoura-pecuária-floresta (ILPF);
Retenção de matrizes na planície pantaneira;
Aquicultura;
Pesca;
Adequação do sistema de produção pecuário na 
região de fronteira.

Pronaf
Pronaf
Pronaf – Reforma agrária (Planta Brasil).

Fonte: Sudeco, 2016.

O diferencial do FCO Rural está, principalmente, na ofer-

ta de taxas de juros mais baixas, maiores limites de crédito, 

maiores prazos de pagamento, carência e bônus de adimplên-

cia. O limite financiável pode alcançar 100% do valor do in-

vestimento, com prazo de pagamento de até 20 anos, incluída 

a carência de até 12 anos, dependendo da atividade. Para o 

período de 01/07/2015 a 30/06/16, o FCO tinha estabelecido 

os seguintes encargos financeiros para operações de investi-

mento, com desconto de 15% sobre o valor dos juros pagos se 
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efetuado o pagamento até a data de vencimento:

1. Operações contratadas no âmbito da agricultura de baixo 

carbono (Programa ABC): 8,53% a.a.;

2. Operações contratadas nas demais linhas:
• para mutuários enquadrados como mini, pe-

queno, pequeno-médio produtor: 7,65% a.a.;
• para médios produtores: 8,53% a.a.;
• para mutuários enquadrados como grandes 

produtores: 10% a.a.

Plano Agrícola e Pecuário 2015/2016

A agricultura brasileira alcança, a cada ano, novos recor-

des de produção, principalmente em se tratando de grãos. A 

produção brasileira de grãos mais que dobrou em duas dé-

cadas, superando a expectativa para a safra 2014/2015, que 

era de 200 milhões de toneladas e alcançou 204,5 milhões de 

toneladas (Figura 3).

Figura 3 - Produção e área cultivada com grãos no Brasil

Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados de Brasil, 2014.
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A pecuária também experimentou importantes ganhos de 

produtividade, abrangendo os segmentos de bovinocultura, 

avicultura e suinocultura, os quais contribuíram para que na 

última década o aumento da produção de carnes fosse de 46%, 

atingindo 25,7 milhões de toneladas em 2013 (Brasil, 2014).

Atualmente o Brasil se destaca como um dos principais 

produtores e exportadores de produtos agropecuários (Tabela 

1). Em 2013, a agropecuária e as exportações do agronegócio 

brasileiro contribuíram com mais de US$100 bilhões para a 

estabilidade e o crescimento da economia.

A estrutura da produção agropecuária brasileira continua 

fortemente concentrada em soja, milho, arroz, café, cana-de-

-açúcar e nas carnes bovina e de frango. E os pilares da políti-

ca agrícola continuam sendo o crédito rural, o apoio à comer-

cialização e o seguro rural (Brasil, 2014).
Tabela 1 - Produção, exportação e participação no comércio 
mundial de bens agrícolas

Principais 
produtos

Ranking mundial Participação no 
comércio mundialProdução Exportação

Açúcar 1° 1° 44%

Café 1° 1° 26%

Suco de laranja 1° 1° 81%

Soja em grãos 1° 1° 17%

Carne bovina 2° 1° 39%

Carne de frango 3° 1° 35%

Milho 3° 2° 25%

Carne suína 4° 4° 22%

Óleo de soja 4° 2° 19%

Farelo de soja 4° 2° 8%

Algodão 5° 2° 11%

Fonte: USDA, 2012; adaptado pelos autores.
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A atual política agrícola desenvolvida no país tenta acompa-

nhar e garantir o progresso desse seguimento tão importante 

na geração de divisas. Nesse sentido, a cada ano-safra é lançado 

um novo Plano Agrícola e Pecuário (PAP) para atender aos gran-

des e médios produtores rurais. O PAP 2015/2016, lançado em 

julho de 2015, trouxe incremento no volume de recursos dispo-

nibilizados, ultrapassando os R$187 bilhões, para serem apli-

cados em investimento, custeio e comercialização das diversas 

atividades da agropecuária brasileira (Quadros 2 e 3). Porém, as 

taxas de juros aplicadas nesse PAP sofreram grandes alterações 

em comparação às taxas do PAP anterior (Tabela 2).

Quadro 2 - Resumo das condições de financiamento para 
operações de custeio

Programa Recursos programa-
dos (R$ milhões)

Limite de 
crédito/ 

beneficiário  
(R$ mil)

Prazo máximo

Pronamp 13.600 710 2 (anos)

Estocagem de 
álcool

2.000 Não tem 270 (dias)

Demais 
produtores

80.900 1.200 2 (anos)

Fonte: Brasil, 2015b; adaptado pelos autores.
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Quadro 3 - Resumo das condições de financiamento para 
operações de investimento

Programa

Recursos 
programa-

dos (R$ 
milhões)

Limite de 
crédito/ 

beneficiário 
(R$ mil)

Prazo 
máximo 
(anos)

Carência 
(anos)

Moderfrota/PSI Rural 10.000 Não tem

Pronamp 5.290 385 12 2

Moderinfra (irrigação) 290 2.0001 12 3

Programa ABC 3.000 2.0002 15 3

Inovagro 1.400 1.000 10 3

PCA - Armazéns 2.000 Não tem 15 3

PSI - Cerealista 400 Não tem 15 3

Moderagro 400 800
3

10 3

Prodecoop 1.600 100.000 12 3

Procap- 
Agro

Integralização 
de cotas-partes

340 50.000 6 2

Capital de giro 1.650 60.000 2 6

Prorenova 1.500 Não tem
4

6 18 meses

Legenda: 1Crédito coletivo: R$6 milhões. 2Plantio comercial de florestas: até 15 módulos fiscais: R$3 
milhões; acima de 15 módulos fiscais: R$5 milhões. 3Crédito coletivo: R$2,4 milhões. 4Observadas as 
políticas do BNDES.

Fonte: Brasil, 2015b; adaptado pelos autores.
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Tabela 2 - Taxas de juros aplicadas nas diversas linhas de crédito do 
PAP 2014/2015 e 2015/2016

Recursos Finalidades

Taxas de juros (% ao ano)

PAP 
2014/2015

PAP 
2015/2016

Custeio e 
comercialização

Médio produtor rural 5,5 7,75

Demais produtores 6,5 8,75

Funcafé 6,5 8,75 e 10,5

Investimentos

Moderfrota 4,5 e 6,0 7,5 e 9,02

Irrigação/inovação/ 
armazenagem

4,0 -

Moderinfra (irrigação) - 8,751

Inovagro - 7,5

PCA (armazéns) - 7,5

Programa ABC 4,5 e 5,0 8,01

Investimentos

Moderagro 8,75

PSI rural 4,5 e 6,0 7,5 a 9,0
2

PSI cerealistas 5,0 9,0 e 10,0
2

Médio produtor 
(Pronamp)

5,5 7,5

Outros investimentos 6,5 -

Procap-Agro
Capital de giro 
(Cooperativas)

7,5 7,5 a 10,5

Prodecoop
Investimento 
(Cooperativas)

6,5 8,75

Prorenova - TJLP
3 + 2,7

Fundos 
constitucionais

5,7 e 7,2 7,65 a 12,35
4

Legenda: 17,5% a.a. para médios produtores. 2Taxa de juros menor para renda bruta anual de até R$90 
milhões. 3Taxa de Juros de Longo Prazo. 4Prevê concessão de bônus de adimplência de 15% sobre a taxa 
de juros. 
Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados do Manual de crédito rural, (BCB, 2015a).
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Programa ABC

O Programa ABC (Agricultura de Baixo Carbono) é uma 

linha de crédito que tem como objetivo financiar atividades 

que têm por finalidade diminuir a emissão de gases de efeito 

estufa (GEE), contribuindo assim com o compromisso firma-

do entre o Brasil e os outros países que participaram da 15ª 

Conferência das Partes (COP-15), realizada em 2009. Durante 

a conferência, o governo brasileiro divulgou o compromisso 

voluntário de reduzir de 36,1% a 38,9% as emissões de GEE 

projetadas até 2020. Esse compromisso foi ratificado pela Lei 

n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que prevê, entre ou-

tras ações, a elaboração de planos setoriais de mitigação e de 

adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de 

uma economia de baixo consumo de carbono em vários seto-

res da economia (Brasil, 2012).

Para o setor da agricultura foi criado o Plano Setorial de Mi-

tigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Con-

solidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na 

Agricultura, conhecido como Plano ABC. O Plano ABC tem por 

finalidade organizar e planejar ações para a adoção das tecno-

logias de produção sustentáveis. O Plano é composto por sete 

programas: Recuperação de Pastagens Degradadas; Integra-

ção Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e Sistemas Agroflores-

tais (SAF); Sistema Plantio Direto (SPD); Fixação Biológica de 

Nitrogênio (FBN); Florestas Plantadas; Tratamento de Dejetos 

Animais; e Adaptação às Mudanças Climáticas.

Para viabilizar o Plano ABC, foi instituído em 2010 o 



Capítulo 12

  328   

Programa ABC, que disponibiliza crédito para financiar 

empreendimentos de:
• Recuperação de pastagens degradadas (ABC 

Recuperação);
• Implantação de sistemas orgânicos de produção 

agropecuária (ABC Orgânico);
• Implantação e melhoramento de sistemas de plantio 

direto “na palha” (ABC Plantio Direto);
• Implantação de sistemas de integração lavoura-

-pecuária, lavoura-floresta, pecuária-floresta ou 
lavoura-pecuária-floresta e de sistemas agroflorestais 
(ABC Integração);

• Implantação, manutenção e melhoramento do manejo 
de florestas comerciais, inclusive aquelas destinadas 
ao uso industrial ou à produção de carvão vegetal (ABC 
Florestas);

• Adequação ou regularização das propriedades rurais 
com relação à legislação ambiental, inclusive recupe-
ração de reserva legal, de áreas de preservação perma-
nente, recuperação de áreas degradadas e implantação 
e melhoramento de planos de manejo florestal susten-
tável (ABC Ambiental);

• Implantação, manutenção e melhoramento de sistemas 
de tratamento de dejetos e resíduos oriundos da pro-
dução animal para geração de energia e compostagem 
(ABC Tratamento de Dejetos);

• Implantação, melhoramento e manutenção de florestas 
de dendezeiro, prioritariamente em áreas produtivas 
degradadas (ABC Dendê);

• Estímulo ao uso da fixação biológica do nitrogênio (ABC 
Fixação).
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Coparação entre o FCO e o Programa ABC

O FCO é uma linha de crédito que contribuiu e vem con-

tribuindo muito para o desenvolvimento da agricultura e da 

pecuária nos estados do Centro-Oeste e no Distrito Federal. 

Seria injusto desvincular o crescimento do setor agropecuário 

da disponibilidade de crédito via FCO, principalmente por se 

tratar de crédito com juros baixos se comparado às linhas de 

financiamento privado.

Muitos produtores que possuem conta bancária nos bancos 

cooperativos, como Sicoob, Unicred, e em particulares, como 

HSBC e Itaú, instituições que normalmente disponibilizam 

crédito ao produtor rural, buscam crédito via FCO, porque, 

embora se consiga a liberação mais rápida do recurso nes-

ses bancos quando se compara ao FCO, tais linhas possuem 

taxas de juros mais elevadas. Normalmente, nos bancos 

cooperativos e particulares, o prazo definido para a quitação 

do empréstimo é pequeno, em torno de 24 meses, além de 

praticarem taxas de juros, quando pessoa física, em torno de 

2,5% a.m. (ao mês), ou seja, quase 34,5% a.a.; já as taxas de 

juros dos recursos disponibilizados pelo FCO ficam em torno 

de 8,5%a.a., com maiores prazos para a quitação dos débitos.

É notório que as taxas de juros e o prazo para pagamento 

são decisivos e norteiam o produtor rural na hora de acessar 

uma linha de crédito. Sendo assim, fica claro porque muitos 

produtores, embora movimentem em outras instituições ban-

cárias, sempre recorrem, caso seja possível, às linhas de cré-

dito público, incluindo FCO e ABC.
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Quanto à escolha, por parte do produtor rural, da linha de 

crédito FCO ou da ABC, isso dependerá da finalidade do recur-

so pleiteado, das taxas de juros e da disponibilidade de recur-

so. No que se refere à finalidade, o FCO financia investimen-

to e custeio agropecuário, já o ABC é destinado somente para 

investimento. Quanto às taxas de juros, normalmente as do 

crédito proveniente da linha ABC são um pouco menores em 

comparação as do FCO.

Embora o requerimento para empréstimos via ABC possa 

ser realizado durante todo o ano, o FCO disponibiliza um vo-

lume de recursos maior. Assim, ao submeter uma proposta 

ao agente financiador, o produtor rural quer lograr êxito, ob-

viamente ele terá mais chances em uma linha de crédito que 

disponibiliza mais recurso. Sendo assim, enquanto o período 

de submissão de propostas do FCO estiver aberto e o recur-

so desejado for destinado para investimento, o produtor dará 

preferência para essa linha de crédito em função da disponi-

bilidade de um volume maior de recursos.

Há, ainda, outros motivos que influenciam na escolha da 

linha de crédito por parte do produtor rural: a tradição asso-

ciada ao FCO e a maior abrangência dessa linha no que tange 

às atividades que podem ser financiadas, ou seja, enquanto o 

FCO financia diversas atividades nas modalidades custeio e 

investimento, o ABC só financia investimentos relacionados 

às atividades que visam à diminuição da emissão de gases de 

efeito estufa (GEE).
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Panorama do crédito rural em Goiás

O valor total do crédito aplicado pelo FCO em Goiás apre-

sentou uma queda em 2014, mas recuperou-se em 2015. Do 

montante aplicado, o número de contratos e o valor total são 

mais expressivos na atividade pecuária do que na agrícola, o 

que demonstra maior utilização por parte dos pecuaristas e 

menor pelos agricultores goianos, exceção se fez somente no 

FCO para custeio em 2014 (Quadro 4).

Utilizando-se os dados de 2013 a 2015, verifica-se que o 

valor por contrato para FCO destinado ao custeio diminuiu de 

R$85.000,00 para algo em torno de R$78.000,00 na ativida-

de agrícola, enquanto para a atividade pecuária aumentou de 

R$17.000,00 para R$22.000,00 (Quadro 4).

Quadro 4 - Número de contratos, valor total e valor/contrato dos 
recursos aplicados pela linha de crédito FCO no estado de Goiás, 
conforme a atividade, no período de 2013 a 2015
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Agrícola 859 73,5 85.542 141 40,0 284.323 364 28,5 78.435

Pecuária 7.445 126, 2 16.954 272 11,0 40.685 6.288 141,7 22.549

Total 1 8.304 199, 7 24.049 413 51,0 123.864 6.652 170,2 25.607
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INVESTIMENTO
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Agrícola 2.004 321,2 160.310 1.566 277,0 176.897  885 169,2 191.189

Pecuária 11.531 660,2 57.256 13.508 749,1 55.457 12.597 802,4 63.702 

Total 2 13.535 981,4 72.514 15.074 1.026,1 68.073 13.482 971,6 72.070

TOTAL 21.839 1.181,1 54.082 15.487 1.077,1 69.549 20.1341.141,8 56.710

Fonte: BCB, 2015b; adaptado pelos autores. 
Nota: Os dados da coluna “Valor/contrato” correspondem ao resultado da divisão da coluna “Valor total” 
pela coluna “N° de contratos”. Exemplo: 199,7 (milhões) / 8.304 = 24.049.

Observa-se no Quadro 4 que o valor médio por contrato 

para FCO destinado a investimento apresentou aumento 

anual para as atividades agrícola e pecuária, com exceção 

no ano de 2014, em que a atividade pecuária sofreu leve 

decréscimo. Contudo, em 2014 houve ligeiro aumento no 

valor total aplicado e no número de contratos efetivados para 

investimento, o que demonstra certa estabilidade, tanto de 

valor total cedido como de valor por contrato.

Outro dado interessante que o Quadro 4 mostra é que tan-

to o FCO destinado ao custeio quanto o destinado ao investi-

mento foram mais absorvidos pela atividade pecuária do que 

pela atividade agrícola, independentemente do ano, o que 

demonstra claramente que os pecuaristas goianos têm mais 

acesso ao FCO do que os agricultores.
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No caso do FCO para custeio agrícola, o que se observa é 

que o valor aplicado pelos agricultores vem diminuindo ano a 

ano. Em 2013 o valor aplicado foi de R$73,5 milhões, caindo 

para R$40 milhões em 2014 e apenas R$28,5 milhões em 2015 

(Quadro 4). Não há porque se pensar em migração para ou-

tras linhas de crédito oficiais do Governo, muito menos para o 

crédito ABC, uma vez que ele não contempla custeio. Então, o 

que explicaria as safras recordes obtidas a cada ano? Na ver-

dade o agricultor goiano buscou mecanismos mais rápidos e 

menos burocráticos para viabilizar sua atividade. A parceria 

com grandes empresas consumidoras de grãos vem viabili-

zando o plantio e promovendo esse aumento de produção: as 

empresas concedem crédito na forma de insumos, como se-

mentes, fertilizantes e defensivos agrícolas, aos agricultores 

e recebem deles, no futuro, o pagamento com o resultado da 

produção, ou seja, com grãos.

Na linha de crédito ABC, assim como na linha de crédito 

FCO, o valor aplicado foi maior para a atividade pecuária, com 

exceção de 2014, ano em que houve uma pequena diferença 

a favor da atividade agrícola. Já o valor médio por contrato foi 

sempre maior para a atividade agrícola (Quadro 5), acompa-

nhando o que acontece no FCO investimento (Quadro 4).
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Quadro 5 - Número de contratos, valor total e valor/contrato dos 
recursos aplicados pela linha de crédito ABC no estado de Goiás, 
conforme a atividade, no período de 2013 a 2015
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Agrícola 317 102,8 324.430 528 260,7 493.900 227 108,0 476.176

Pecuária 1.012 208,4 205.985  1.197 259,8 217.067 996 256,4 257.442

TOTAL 1.329 311, 2 234.238  1.725 520,6 301.802  1.223 364,5 298.041

Fonte: BCB, 2015b; adaptado pelos autores. 
Nota: Os dados da coluna “Valor/contrato” correspondem ao resultado da divisão da coluna “Valor total” 
pela coluna “N° de contratos”. Exemplo: 311,2 (milhões) / 1.329 = 234.238.

Embora na atividade agrícola o valor total aplicado tenha 

sofrido pouca alteração de 2013 para 2015, o valor médio por 

contrato aplicado tanto na atividade agrícola como na ativi-

dade pecuária vem aumentando (Quadro 5). Já o aumento do 

valor total na atividade pecuária provavelmente seja pelo fato 

de a linha de crédito ABC ter se tornado a principal fonte ofi-

cial de recurso destinado a recuperação de pastagem, antes 

contemplada pelo Pro-Pasto.

Nos anos entre 2013 e 2015, os recursos do FCO destinados 

somente para investimento são quase três vezes maiores que 

os recursos emprestados pela linha de crédito ABC (Quadros 4 

e 5). Mesmo assim, não se pode ignorar a linha de crédito ABC, 

pois ela está disponível durante o ano todo para a submissão 

das propostas, já que seus recursos são provenientes do BNDES
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No caso de empréstimos na modalidade investimentos, in-

dependentemente da linha de crédito, observa-se que os valo-

res médios por contrato são maiores quando se compara com 

a modalidade custeio. Assim, é imprescindível que se faça 

uma análise de risco antes de submeter a proposta à análise, 

já que os recursos terão como destino final a imobilização em 

máquinas, benfeitorias, animais, ou a recuperação de áreas de 

APP (área de Preservação Permanente) e Reserva Legal.

Passos na elaboração de projetos

O produtor rural pode, a cada ano agrícola, propor pro-

jeto de custeio e/ou de investimento, a fim de viabilizar sua 

atividade produtiva ou para implementar novas atividades. 

Para a elaboração do projeto, o produtor rural deverá procu-

rar uma empresa2 de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Ater) credenciada na instituição financeira em que preten-

de apresentar a proposta.

A empresa credenciada irá designar um Responsável Téc-

nico (RT) que deverá elaborar o projeto considerando a viabi-

lidade econômica, ambiental e social da atividade pretendi-

da. Além da elaboração do projeto, o RT deverá acompanhar 

a completa implantação da atividade proposta, vistoriando 

as aquisições e auxiliando o produtor na melhor utilização 

do recurso. Com base nesse acompanhamento, o RT elabora 

2 A empresa deverá ser credenciada no órgão competente, que para o estado de Goiás é o Crea-GO 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado de Goiás). Para efetuar esse cadastro no 
órgão competente, é necessário que exista um RT (Responsável Técnico) da empresa. O técnico res-
ponsável pela elaboração do projeto deverá emitir a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), 
exigida pela instituição financeira.
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laudos técnicos que são entregues à instituição financeira que 

aprovou o projeto e liberou o recurso, comprovando, assim, a 

utilização correta do recurso solicitado.

Para credenciar uma empresa de Ater em uma instituição 

financeira, é necessário solicitar o credenciamento por meio 

de ofício, apresentando toda a documentação da empresa e 

do RT da empresa. Após a aprovação do pedido e o creden-

ciamento da empresa, a instituição financeira fornece as pla-

nilhas necessárias para a elaboração do projeto. O projeto é 

composto pelas seguintes planilhas:

1. Resumo do Projeto

2. Identificação

• Proponente(s)

• Propriedade(s) a ser(em) beneficiada(s)

3. Levantamento

• Patrimonial

- Imóveis

- Máquinas, veículos e equipamentos

- Semoventes

- Outros bens e direitos

- Resumo do patrimônio

- Obrigações

- Situação patrimonial líquida atual

• Características e infraestrutura do imóvel 

beneficiado

- Clima e localização geográfica

- Recursos hídricos

- Meio ambiente
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- Energia

- Transporte

- Armazenamento

- Meios de comunicação

- Mão de obra

- Outros comentários

• Receitas e produção do último triênio

- Agricultura

- Pecuária

- Outras atividades

4. Mercado

5. Projeto

• Finalidade

• Financiamento

- Valor, prazo e carência

- Investimentos propostos, fontes dos recur-

sos e épocas de realização

- Cronograma de execução físico-financeiro, 

usos e fontes

- Cronograma de reembolso do crédito e de 

dívidas preexistentes

• Administração/Tecnologia

- Técnicas e controles

- Impactos socioambientais

• Engenharia

- Estimativa de produção agropecuária

- Cálculos e dimensionamentos

- Investimentos futuros e reinvestimentos
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- Desembolsos com a atividade agropecuária

- Projeção financeira

- Previsão de receitas

- Estruturas dos custos operacionais

- Fluxo de caixa e capacidade de pagamento

6. Conclusão

7. Anexos

Lições

Apesar do aumento na disponibilidade do crédito rural al-

cançado nos últimos anos no Brasil, muitos produtores pos-

suem pouco ou nenhum acesso a ele. Ao comparar dados do 

Censo Agropecuário de 2006 do IBGE com dados do Banco 

Central, Buainain et al. (2014) apontam que aproximadamente 

22% dos estabelecimentos agropecuários do país acessam cré-

dito de custeio e 28% acessam crédito de investimento. Como 

é muito comum que um mesmo estabelecimento agropecuá-

rio efetive mais de um contrato por ano agrícola, os números 

encontrados pelos autores são considerados apenas hipótese, 

já que o Banco Central discrimina apenas o número de contra-

tos efetivados, o que torna impossível contabilizar o número 

de produtores ou de estabelecimentos que acessam o crédito.

Dados do IBGE e do Banco Central apontam que 61% da 

área total cultivada no Brasil não receberam financiamento 

oficial no ano de 2012, revelando mais uma vez o déficit de 

financiamento para o setor rural brasileiro (Buainainet al., 

2014). Assim, cabe aos profissionais das ciências agrárias a 

responsabilidade por ampliar o acesso dos agricultores e pe-
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cuaristas ao crédito rural, aumentando dessa maneira a pro-

dução e a produtividade agrícola do país. Além disso, o crédito 

rural é uma das ferramentas utilizadas para tornar as ativi-

dades agropecuárias mais exitosas e sustentáveis, de modo a 

satisfazer aos anseios da sociedade brasileira, tangenciando 

os aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Referências

ALMEIDA, M. F.; SILVA, A. M. A. da; RESENDE, G. M. Texto para 

discussão n° 1.206: uma análise dos fundos constitucionais de 

financiamento do Nordeste (FNE), Norte (FNO) e Centro-Oeste 

(FCO). Brasília: IPEA, ago. 2006.

BCB. Banco Central do Brasil. Manual de crédito rural. 2015a. 

Disponível em: <http:// www3.bcb.gov.br/mcr>. Acesso em: 22 fev. 

2016.

BCB. Banco Central do Brasil. Matriz de dados do crédito rural. 2015b. 

Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/credrural/sicor/

matrizinformacoes/Paginas/default. aspx>. Acesso em: 22 fev. 2016.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Plano 

setorial de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas para 

a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na 

agricultura: plano ABC. Brasília: Mapa/ACS, 2012.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Plano 

Agrícola e Pecuário 2014/2015. Brasília: Mapa, 2014. Disponível 

em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/PAP%202014-2015.

pdf>. Acesso em: 20 mar. 2015.



Capítulo 12

  340   

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Fundos constitucionais 

de financiamento. 2015a. Disponível em: <http://www.mi.gov.br/

fundos-constitucionais-de-financiamento>. Acesso em: 20 jan. 

2016.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Plano Agrícola e Pecuário 2015/2016: mais de R$180 bilhões em 

crédito para o produtor rural. Brasília: Mapa, 2015b. Disponível em: 

<http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/Cartilha_PAP_2015_16_

Publicada.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2016.

BUAINAIN, A. M.; SANTANA, C. A. M.; SILVA, F. P.; GARCIA, J. R.; 

LOYOLA, P. O tripé da política agrícola brasileira: crédito rural, 

seguro e Pronaf. In.: BUAINAIN, A. M.; ALVES, E.; SILVEIRA, J. M. da; 

NAVARRO, Z. O mundo rural no Brasil do século 21: a formação de um 

novo padrão agrário e agrícola. Brasília, DF: Embrapa, 2014.

CONTINI, E.; GASQUEZ, J. G.; ALVES, E.; BASTOS, E. T. Dinamismo 

da agricultura brasileira. Revista de Política Agrícola, Brasília, ano 

19, edição especial 150 anos, p. 42-64, jul. 2010. Disponível em: 

<http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/publicacoes/

revista-de-politica-agricola>. Acesso em: 24 fev. 2016.

MUELLER, C. C. A política agrícola no Brasil: uma visão de longo 

prazo. Revista de Política Agrícola, Brasília, ano 19, edição especial 

150 anos, p. 9-23, jul. 2010. Disponível em: <http:// www.agricultura.

gov.br/politica-agricola/publicacoes/revista-de-politica-agricola>. 

Acesso em: 24 fev. 2016.

RAMOS, S. Y.; MARTHA JUNIOR, G. B. Evolução da política de crédito 

rural brasileira. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010.



Crédito rural

  341   

SUDECO. Brasil. Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-

-Oeste: programação para 2016. Disponível em: <http://www.

sudeco.gov.br/documents/10157/26fdd0be-bf8a-4d45-820c-

1fc89d69f57c>. Acesso em: 22 fev. 2016.

USDA. United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural 

Service [home page]. Disponível em: <http://www.fas.usda.gov/

psdonline/psdQuery.aspx>. Acesso em: 16 nov. 2012.

WEDEKIN, I. A política agrícola brasileira em perspectiva. Revista de 

Política Agrícola, Brasília, ano 14, edição especial, p. 17-32, out. 2005. 

Disponível em: <http://www. agricultura.gov.br/arq_editor/Revista%20

de%20Politica%20Agricola%20Ano%20XIv%20-%20Edicao%20

Especial%20-%20Outubro2005(1).pdf>. Acesso em: 24 fev. 2016.



Conclusão

O assessoramento técnico em campo para agricultores fa-

miliares requer diferentes habilidades. A primeira é entender 

que o agricultor familiar tem lógica de produção diferente da 

lógica empresarial. Ele usa mão de obra da família para pro-

duzir e, normalmente, tem relações sociais estreitas com vizi-

nhos e mercados locais. O assessor técnico deve tomar como 

ponto de partida os interesses e capacidades dos agricultores, 

avaliando a disponibilidade de mão de obra e de capital para 

investir. O enfoque da atuação deve ser o agricultor, a sua fa-

mília e a comunidade e não a tecnologia, a atividade principal 

da propriedade ou a especialidade técnica do assessor.

A segunda habilidade é conhecer o sistema produtivo que, 

normalmente, é composto por diferentes atividades desen-

volvidas ao mesmo tempo para diferentes fins. O agricultor 

familiar produz para o consumo da família e para o mercado. 

O assessor deve estabelecer um plano de trabalho com o agri-

cultor a partir do diagnóstico de todo o sistema de produção e 

discutir melhorias gradativas com a família. Pode enfocar em 

algumas atividades principais, mas é necessário reconhecer a 

importância das demais. Nesse caso, é fundamental o conhe-

cimento técnico da atividade assessorada e a construção de 

propostas dentro da realidade dos agricultores.

A terceira habilidade é desenvolver uma abordagem de tra-
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balho que contemple o fato de que o agricultor está inserido em 

um contexto mais amplo que inclui sua comunidade, o mer-

cado e a política locais. Abordagens clássicas de transferência 

de tecnologias como cursos, dias de campo e fazendas-modelo 

têm baixa adoção, pois não consideram a realidade do agricul-

tor. O assessor deve estabelecer diálogo franco para a constru-

ção conjunta e o acompanhamento sistemático de longo prazo, 

considerando todos os desafios e oportunidades do contexto. A 

palavra de ordem deve ser trabalhar dentro das condições lo-

cais, melhorando o que já existe e qualificando qualquer pro-

posta de inovação junto com a família.

Este livro revela que, da porteira para dentro, os agricul-

tores familiares carecem de tecnologias básicas de produção 

como adubação, irrigação e manejo de pastagens. A produção 

de leite, principal atividade nas propriedades familiares goia-

nas, pode ser incrementada com medidas simples que tive-

ram resultados testados em campo. Mas a diversificação da 

produção, com horticultura e fruticultura, também se mos-

trou relevante para a melhoria da renda e segurança alimentar 

dos agricultores. Na escolha de espécies a ser plantadas nas 

hortas, nos pomares ou na recomposição de matas ciliares, é 

fundamental considerar o conhecimento dos agricultores. Em 

muitos casos as famílias se mostraram interessadas em alter-

nativas agroecológicas, mas em outros optaram por produtos 

convencionais sugerindo a relevância da transição agroecoló-

gica parcial concentrada nas alternativas mais próximas dos 

interesses e capacidades dos agricultores.

Mas o livro também revela que o maior desafio enfrentado 
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pelos agricultores familiares brasileiros está da porteira para 

fora, principalmente no acesso a mercados e políticas agríco-

las. Os mercados institucionais, a retomada do serviço públi-

co de assistência técnica e extensão rural e a possibilidade de 

linhas de crédito flexíveis às condições locais, se acessados 

efetivamente, podem oferecer novos horizontes aos agriculto-

res familiares. Ao assessor técnico, cabe garantir que seu tra-

balho considere diferentes níveis fundamentais de atuação. O 

assessoramento deve tratar da atividade produtiva, mas tam-

bém da propriedade como um todo, da comunidade rural e 

das ações coletivas como aquelas por meio de cooperativas. O 

desenvolvimento rural passa por todos esses níveis que preci-

sam ser contemplados pelo assessor técnico.

Goiás tem um número relevante de agricultores familiares, 

seja de assentados, seja de agricultores tradicionais (não as-

sentados). A maior inclusão produtiva desses agricultores pode 

promover uma revolução no campo garantindo maior qualida-

de de vida aos produtores e alimentos mais saudáveis para a 

população urbana. Alternativas locais precisam ser buscadas a 

partir dos potenciais existentes e dos interesses dos agriculto-

res. Ao valorizar os potenciais locais e atuar tanto da porteira 

para dentro quanto da porteira para fora, o assessor técnico terá 

papel estratégico para o desenvolvimento rural sustentável.



Anexo1

Compostagem

A compostagem pode ser usada para adubação de plantio 

e também de cobertura em hortas e pomares de frutas. Para 

o preparo do composto colocam-se os resíduos, alternando 

os vegetais com excrementos de animais como gado bovino, 

cabra e aves. A proporção recomendada é de 75% de restos 

vegetais para 25% de esterco animal. Cascas, folhas verdes de 

hortaliças, frutas, aparas de poda e estercos são considerados 

materiais verdes e são ricos em nitrogênio e carbono. A cada 

camada colocada, deve ser adicionada areia, ou terra, em 

camada fina para evitar a proliferação de moscas. É importante 

umedecer a mistura sem encharcar, para que os micro- 

-organismos comecem a trabalhar. Cobrir sempre é bom, pois 

evita que a chuva molhe demais o composto. O teor de umidade 

deverá ficar entre 40% e 60%, isto é, levemente molhado. É 

importante revolver a compostagem periodicamente.

Bokashi

Existem várias fórmulas para se obter o bokashi, a mais sim-

ples consiste na mistura de 500 quilos de terra virgem de bar-

ranco, avermelhada, mais ou menos seca, peneirada; 120 a 200 

quilos de farelo de arroz; 120 a 200 quilos de esterco de poedei-

ra, puro, seco e peneirado; 50 a 100 quilos de farinha de osso, 
1 Organizado por Adenil Diniz.
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fosfato natural ou termofosfato; e um litro de inoculante. Para 

preparar, mistura-se os ingredientes da maneira mais unifor-

me possível. Aplicar o inoculante diluído em 50 litros de água. 

Umedecer a mistura com água até atingir 50% de umidade. Essa 

massa deve ser coberta com sacos de aniagem para evitar o res-

secamento da superfície. Haverá elevação da temperatura pela 

fermentação aeróbica e, quando atingir 60 °C, a mistura deve 

ser revirada. Essa temperatura pode ser avaliada colocando a 

mão ou uma barra de ferro no interior da massa. Se não con-

seguir manter a mão na massa, ou segurar a barra de ferro por 

muito tempo, deverá ter atingido essa temperatura. Pode ser 

que haja necessidade de revirar mais de uma vez por dia, de-

pendendo da temperatura. Quando a fermentação terminar, a 

temperatura se estabiliza, o que ocorre normalmente dentro de 

cinco dias. O bokashi pode ser ensacado e armazenado durante 

seis meses no máximo. A dosagem varia conforme a cultura, 

porém, pode ser tomada a base de 150 gramas por metro linear 

de plantas ou de 500 a 1.000 gramas por metro quadrado. De-

pende também do tipo de solo e da cultura.

Receita caseira do inoculante

Cozinhe 700 gramas de arroz sem óleo e sem sal. Enterre 

a vasilha com o arroz cozido em uma mata ou ambiente 

bem preservado e espere de quatro a sete dias. Desenterre 

a vasilha e separe os mofos (fungos) de cores escuras e  

jogue-os fora. O restante, de cor clara e viva, misture com 

nove litros de água e um litro de melado, ou um quilo de 

rapadura. Tampe e aguarde mais sete dias.
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Biofertilizante

A calda biofertilizante tem excelente efeito no aumento da 

resistência das plantas às pragas e como adubo foliar. Para o 

preparo, em uma lata de 20 litros, deve-se colocar meia lata 

(10 litros) de esterco de curral, um punhado de esterco de ga-

linha (em torno de 250 mililitros) e um punhado de açúcar 

mascavo ou rapadura (em torno de 250 mililitros). Depois se 

deve completar com água, deixando um espaço de 8 a 10 cen-

tímetros antes da borda para evitar transbordar. É importante 

fechar muito bem com um saco plástico e amarrar, deixando 

cinco dias para fermentação anaeróbica.

Biofertilizante novo supermagro

O novo supermagro é um biofertilizante foliar, isto é, um 

adubo para pulverizar nas plantas. Ele serve para adubar e 

melhorar a saúde das plantas. O novo supermagro é uma mis-

tura de materiais orgânicos, minerais, esterco e água. A mistu-

ra de materiais orgânicos é chamada de mistura proteica, pois 

é rica em proteínas que vêm dos animais.

Mistura proteica:
1 litro de leite ou soro de leite

1 litro de melaço, ou 500 gramas de rapadura moída, ou 5 

litros de garapa 100 mililitros de sangue (de animais)

100 gramas de fígado moído

200 gramas de farinha de osso 200 gramas de calcário

200 gramas de fosfato de Araxá
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Nutrientes minerais usados:
2 quilos de sulfato de zinco

2 quilos de sulfato de magnésio 300 gramas de sulfato de 

manganês 300 gramas de sulfato de cobre

50 gramas de sulfato de cobalto 300 gramas de sulfato de 

ferro 2 quilos de cloreto de cálcio

1 quilo de ácido bórico

100 gramas de molibdato de sódio

Para fazer a mistura proteica não é necessário ter todos 

os ingredientes, mas quanto mais diversificado, melhor. Em 

um tambor de 200 litros, deve-se colocar 20 quilos de esterco 

fresco de gado e completar com 100 litros de água. A partir do 

primeiro dia, deve-se acrescentar o primeiro dos nutrientes 

no tambor, junto com a mistura proteica. Ir colocando cada 

nutriente de três em três dias. Toda vez que for depositar um 

nutriente, colocar também a mistura proteica e mexer bem. 

Quando for colocar o quinto nutriente, acrescentar mais 10 

quilos de esterco fresco e 20 litros de água. No final, depois 

de adicionar todos os nutrientes e a mistura proteica, deve-se 

completar com água até encher o tambor. Depois é só deixar 

fermentando por, no mínimo um mês, em local fresco e com 

sombra. A mistura deve fermentar com presença de ar, sem 

que o tambor seja vedado. Na hora da aplicação, é importante 

mexer bem o novo supermagro, pegar a quantidade que será 

usada, diluir em água e coar essa mistura em um pano fino 

para não entupir o bico do pulverizador. Para horta, se forem 

plantas de folhas mais macias (alface, almeirão), deve-se usar a 
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concentração de até 3% (600 mililitros de novo supermagro em 

um pulverizador de 20 litros). Se forem plantas de folhas mais 

grossas (couve-flor, repolho, brócolis) ou culturas perenes, 

pode ser usada uma concentração maior. As pulverizações 

podem ser semanais. Para controle de doenças e insetos, as 

concentrações podem ser mais fortes.

Calda bordalesa

A calda bordalesa é utilizada como fungicida e repelente 

de vários insetos. Ela serve para controlar doenças como a 

requeima, pinta preta, antracnose, tombamento, ferrugem e 

outras. Para preparar 100 litros de calda a 1% (1:1:100), são 

necessários: 1 quilo de sulfato de cobre em pedra moída ou 

socada, 1 quilo de cal virgem e 100 litros de água. O sulfato de 

cobre deve ser colocado em um saco de pano poroso, deixado 

imerso em 50 litros de água por 24 horas para que ocorra 

total dissolução dos cristais. Em outro vasilhame procede-se 

à queima ou extinção da cal em pequeno volume de água. À 

medida que a cal reage, vai-se acrescentando mais água até 

completar 50 litros. Em um terceiro recipiente de plástico, 

devem ser misturados vigorosamente os dois componentes 

ou acrescentar-se o leite de cal à solução de sulfato de cobre, 

ao terminar a receita. A calda deve ser borrifada em toda 

a planta com o uso de um pulverizador. É recomendada 

uma pré-filtragem na calda para evitar entupimentos no 

equipamento de aspersão. Depois de pronta, a calda tende a 

se oxidar, por isso deve ser aplicada em 24 horas para melhor 

eficácia, repetindo o tratamento a cada quinze dias.
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Calda viçosa

É uma calda para controle de doenças de plantas que 

age também como adubo foliar. A base é a calda bordalesa, 

acrescida de sais de cobre, zinco, magnésio e boro. Para o 

uso na agricultura orgânica a calda é preparada sem adição 

de ureia, presente na composição original. Para o preparo de 

10 litros, deve-se usar: 50 gramas de sulfato de cobre; 10 a 

20 gramas de sulfato de zinco; 80 gramas de sulfato de mag-

nésio; 10 a 20 gramas de ácido bórico; 50 a 75 gramas de cal 

hidratada. A preparação deve ser seguida dos seguintes cui-

dados: misturar a cal na metade do volume de água. Na outra 

porção de água, dissolver os sais minerais. Ir misturando aos 

poucos a solução de sais, jogando-a sobre a água de cal sob 

agitação constante. A cal é a mesma que se utiliza para pin-

tura de paredes e os sais minerais não podem estar úmidos. 

A calda tem um pH final entre 7,5 e 8,5 e apresenta uma cor 

azul. Os vasilhames devem ser de plástico, pois os metais 

são atacados pelos sais. As sobras não devem ser guardadas, 

desse modo, deve-se calcular com cuidado a quantidade a 

ser utilizada. Coar antes da pulverização.

Calda sulfocálcica

A calda sulfocálcica serve para proteger a planta contra 

pragas em geral, incluindo insetos e ácaros. Deve ser usada 

de forma corretiva, no início da infestação. Para preparar 20 

litros de calda sulfocálcica são necessários: 5 quilos de enxo-

fre e 2,5 quilos de cal virgem. Em um tambor de ferro ou la-

tão, sobre forno ou fogão, deve-se adicionar vagarosamente 
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a cal virgem em 10 litros de água, agitando constantemente 

com uma pá de madeira. No início da fervura, misturar vaga-

rosamente o enxofre previamente dissolvido em água quen-

te e colocar o restante da água, também pré-aquecida, até 

a fervura completa. Quando a calda passar da cor vermelha 

para pardo-avermelhada estará pronta. Após o resfriamento, 

a calda deverá ser coada em pano ou peneira fina para evitar 

entupimento dos pulverizadores. A borra restante pode ser 

empregada para caiação do tronco de árvores. A calda pronta 

deve ser estocada em recipiente de plástico opaco ou vidro 

escuro e armazenada em local escuro e fresco por um perío-

do relativamente curto. É recomendada sua utilização em até 

sessenta dias após o preparo.

Calda de fumo

Usada para o controle de pulgões. Coloque um pouco do 

fumo de rolo picado em uma tigela e cubra com álcool (líqui-

do ou gel). Quando o fumo tiver absorvido todo o álcool, co-

loque novamente um pouco de álcool diluído em água. Deixe 

por 48 horas em local fresco. Torça o preparado em um pano 

ralo e guarde-o em uma garrafa em local escuro. Pulverize 

este extrato sobre toda a folha para espantar pulgões. Se de-

sejar também combater cochonilhas, na hora de usar, mistu-

re cerca de um copo desse líquido com 100 gramas de sabão 

neutro derretido em água quente. Acrescente mais 10 litros 

de água, coe e pulverize.
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Calda de alho

A calda de alho serve para o controle de lagartas, pulgões, 

míldio e ferrugem. Para compor a calda, use 100 gramas de 

alho; meio litro de água; 10 gramas de sabão; 2 colheres (de 

café) de óleo mineral. Os dentes de alho devem ser moídos e 

deixados em repouso por 24 horas em duas colheres de óleo 

mineral. À parte, dissolver 10 gramas de sabão em meio litro 

de água. Em seguida, misturar todos os ingredientes e filtrar. 

Antes de usar, diluir o preparado em 10 litros de água.

Calda de pimenta

Para compor a calda de pimenta, use 500 gramas de pimen-

ta vermelha (malagueta); quatro litros de água; cinco colheres 

(sopa) de sabão de coco em pó. Bater as pimentas em um liqui-

dificador com dois litros de água até a maceração total. Coar 

o preparado e misturar com cinco colheres (sopa) de sabão de 

coco em pó, acrescentando os dois litros de água restantes. 

Pulverizar sobre as plantas atacadas.

Calda de enxofre

Para fazer a calda de enxofre, utilize uma colher (sopa) 

de enxofre em pó; cerca de dois mililitros de sabão líquido 

neutro; e um litro de água em ponto de fervura. Adicionar o 

sabão líquido no enxofre em pó e misturar bem até formar 

uma pasta homogênea. Após a pasta formada, diluir na água 

bem quente. Após a diluição, coar a calda e aplicar sobre as 

plantas atacadas.
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