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RESUMO 

O presente trabalho busca estudar e compreender as políticas públicas destinadas à 
agricultura orgânica no Brasil e seus resultados. A abordagem do trabalho exposto começará 
com o surgimento da consciência agroecológica, especialmente após a Segunda Guerra 
Mundial, no mundo e, posteriormente, no Brasil. Em seguida, serão apresentadas as políticas 
públicas, tanto de financiamento, quanto de compras governamentais direcionadas para 
agricultura familiar, pois esta representa o segmento social que promove as dimensões 
social, econômica, sustentável, ecológica, cultural, política e ética da agroecologia e, 
também, a que mais produz alimentos orgânicos no país. Por conseguinte, será exposto o 
processo de institucionalização da agricultura orgânica no Brasil e seus resultados na 
agricultura familiar e orgânica. A metodologia utilizada no trabalho fundamentou-se no 
levantamento bibliográfico relacionado à agricultura orgânica e à agricultura familiar, e, 
além disso, na análise do censo agropecuário, do o plano nacional de agroecologia e 
produção orgânica, e de pesquisas de mercados para produtos orgânicos no país. 

Palavras – chaves: Agroecologia, Políticas Públicas, Agricultura Familiar, Agricultura 
Orgânica. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

This research aims at studying and understanding public policies of organic agriculture in 
Brazil and its results. The methodological approach covers the emergence of agro-ecological 
consciousness in the world, especially after World War II, and, later on, in Brazil. It will 
then be presented public policies of funding as well as government procurement directed to 
family agriculture, this as a social segment which promotes the social, economic, 
sustainable, cultural ecological, political and ethical agroecology and also as the leading 
producer of organic food in the country. Finally, the process of institutionalization of organic 
agriculture in Brazil and its results will be exposed. The scientific methodology for this 
research is based on the literature related to organic agriculture and family farming, also on 
the analysis of the agricultural census, the national plan agroecology and organic production, 
and the market researches for national organic products. 

Keywords: Agroecology, Public Policies, Family Farming, Organic Farming. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo será importante para compreender a atual conjuntura da produção 

orgânica no Brasil e demonstrar quais as políticas públicas que estão disponíveis para a 

expansão desta forma de cultivo mais ecologicamente correto. 

No primeiro capítulo será elaborado o contexto histórico da consciência ecológica na 

agricultura principalmente após a Segunda Guerra Mundial. A necessidade de produção de 

alimentos para uma população mundial em constante crescimento fez com que houvesse um 

melhoramento das técnicas agrícolas no mundo. O incremento da produção agrícola foi bem 

expressivo, especialmente com a difusão da motorização, mecanização e utilização de 

adubos e defensivos agrícolas sintéticos. No entanto, as práticas disseminadas pela Segunda 

Revolução Agrícola foram sendo questionadas ao colocar em risco os ecossistemas devido 

à grande quantidade de insumos utilizados para a expansão da produção e à geração de 

resíduos. 

As preocupações em relação aos ecossistemas começam em 1972 com a Conferência 

das Nações Unidas em Estocolmo, Suécia, onde procurou desenvolver uma economia mais 

sustentável. Foi na mesma linha de pensamento, que práticas agrícolas agroecológicas 

retornaram com maior intensidade, no começo como um movimento filosófico contrário as 

técnicas externas utilizadas para incrementar a produção, até se tornar em um mercado de 

grande expansão, especialmente após a introdução de regulamentos e leis na década de 90. 

No segundo capítulo abordará a Agricultura Familiar e suas políticas de incentivo, 

pois sem as mesmas, o país não será capaz de implementar uma política com os princípios 

agroecológicos, tais como ecológico, social, econômico, cultural, política e ético na 

produção alimentícia. Neste capítulo a abordagem partirá da introdução, na década de 1990, 

do programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar (PRONAF), da 

implementação da política nacional de assistência técnica e extensão rural (PNATER), do 

programa de aquisição de alimentos (PAA) da companhia nacional de abastecimento 

(CONAB) e, por último, o programa nacional de alimentação escolar (PNAE) do fundo 

nacional de desenvolvimento da educação (FNDE) do ministério da educação.  

No último capítulo do trabalho demonstrará a introdução dos regulamentos para a 

agricultura orgânica no país, em especial a política nacional de agroecologia e produção 

orgânica (PNAPO) e o plano de agroecologia e produção orgânica (PLANAPO). Também, 

será demonstrado o tamanho da produção no mundo e, no Brasil, a participação da 

agricultura familiar neste modo produtivo mais sustentável.  
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Por fim, as considerações finais será uma síntese do que foi abordado nos capítulos 

anteriores e uma reflexão de como as políticas públicas são capazes de estimular a produção 

orgânica no Brasil.   
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2. O SURGIMENTO DA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA NA AGRICULTURA. 

Breve história da consciência ecológica no mundo e no Brasil. 

Até meados do século XIX, os principais métodos de recuperação do solo eram o 

pousio e a adubação orgânica. As descobertas dos fertilizantes e dos adubos químicos 

propiciaram a intensificação do uso do solo sem a necessidade do repouso entre as culturas 

para sua recuperação. O intenso emprego destes insumos industriais facilitou o 

plantio/criação de culturas mais lucrativas. No entanto, as ocorrências de pragas no campo 

se tornaram mais frequentes e amplas. Como resultado, no pós-guerra a utilização da química 

orgânica, utilizada principalmente no desenvolvimento de armas químicas no período de 

guerras, passou a ser utilizada na formulação de pesticidas. Posteriormente, para completar 

o pacote químico, vieram os fungicidas e herbicidas, pois a ausência da rotação de culturas 

e do pousio decorrentes da monocultura facilitou a seleção de ervas e doenças invasoras 

(KHANTOUNIAN, 2001). Ademais, a Segunda Revolução Agrícola desenvolveu-se de 

forma mais rápida a partir da Segunda Guerra Mundial, pois os países desejavam a 

maximização e a segurança da produção alimentar (Cf. CARISIO, 2006). 

Embora a revolução da química agrícola tenha ocorrido com o pretexto de aumentar 

os suprimentos alimentares, Caporal (2008-2011, p125-126)1 apontou: 
(...) que sua implantação no mundo tinha como hipótese de que seria o único 
caminho para resolver o problema da fome. Não foi o que vimos. Pelo contrário, 
a cada dia morre mais gente de fome e subnutrição. Estima-se que no mundo, a 
cada 7 minutos morre uma criança de desnutrição. Seriam 8 por minuto. Quase 13 
mil crianças morrem por dia. Entretanto, a cada reunião de cúpula se promete 
resolver estes problemas com mais do mesmo remédio – intensificação da 
produção, mais tecnologia, mais insumos (...). 
Se for certo que a Revolução Verde contribuiu para aumentar a produção e 
produtividade de alguns cultivos e criações em algumas regiões do planeta, 
também é certo que onde ela foi levada ao seu extremo, foi responsável por danos 
ambientais e níveis de exclusão social de desproporcional grandeza. Em geral, o 
modelo “científico” da Revolução Verde continua sendo causador de destruição 
da biodiversidade (ainda que tentemos ter leis de proteção) continua estreitando a 
base genética da qual depende nossa alimentação, continua enfatizando os 
monocultivos e a produção de commodities, em detrimento da diversificação de 
cultivos e da produção de alimentos básicos adequados aos diferentes hábitos 
alimentares e dietas das distintas populações. 

                                                           
1 CAPORAL, F. Em defesa de um plano nacional de transição agroecológica: compromisso com as atuais e 
nosso legado para as futuras gerações. In CAPORAL, F; AZEVEDO, E (Orgs). Princípios e perspectivas da 
agroecologia. Paraná. Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Paraná – Educação a distância, 
2011, p. 123-163 
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Os fatos apontados por Caporal (2008-2011) podem ser corroborados pelos gráficos 

1, 2 e 3 disponibilizados pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO2).  

No Gráfico 1 verifica-se que a justificativa corriqueira de expansão da Revolução 

Verde em aumentar a produção realmente é verdadeira. Apesar de ocorrer quedas na área 

plantada de cereais, especialmente no começo dos anos 1990, os rendimentos por hectares e 

a produção total de cereais cresceram de forma continua desde 1961. 

 
Gráfico 1 – Área Colhida de Cereais, Produção Total de Cereais e Rendimento Total de Cereais no Mundo 
1961-2011 (adaptado pelo autor). 
FONTE: FAOSTAT (2015)3. 

Mesmo com o constante crescimento populacional4 a revolução verde foi capaz de 

aumentar a disponibilidade de quilocalorias (kcal) per capita diárias. Porém, de acordo com 

                                                           
2 Food and Agriculture Organization fundado em 1945. Para mais informações acessar: <www.fao.com>. 
Último acesso em 12 abril de 2016. 
3 Disponível em: <http://faostat3.fao.org/compare/E>. Último acesso 14 de abril de 2016. 
4 De acordo com os dados da FAO a população mundial saltou de pouco mais de 3Bilhões em 1961 para pouco 
mais de 7Bilhões em 2011. Disponível em: < http://faostat3.fao.org/home/E>. Último acesso em 12 de abril de 
2014. 
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o Gráfico 2 este crescimento não foi igualitário, pois o total geral – no gráfico sob a legenda 

“Mundo” – teve um crescimento perceptível, mas os países menos desenvolvidos – no 

gráfico sob a legenda “Los países menos desarrollados” – tiveram um crescimento quase 

linear durante décadas. 

Gráfico 2 – Comparação do Suprimento Alimentar Brasil, Europa do Oeste, Japão, Estados Unidos da América, 
Mundo e Países menos Desenvolvidos de 1961 a 2011 (adaptado pelo autor). 
FONTE: FAOSTAT (2015). 

Agora no Gráfico 3 constata-se que também houve um expressivo aumento das 

emissões de gases provenientes da agricultura. 

Gráfico 3 – Emissões (equivalentes em C02) mundiais de 1961 a 2011. 
FONTE: FAOSTAT (2015). 

Conforme Mazoer e Roudart (2010) os inconvenientes do desenvolvimento da 

segunda revolução agrícola foram: (i) o desigual desenvolvimento das regiões e dos 

estabelecimentos; (ii) a diferente remuneração dos fatores de produção, tais como força de 

trabalho, capital e terra; (iii) a poluição; (iv) a desertificação, não vista como uma 

“modificação ambiental de uma área formando uma paisagem árida”5, mas sim um processo 

                                                           
5 DESERTIFICAÇÃO, In MINIDICIONÁRIO da língua portuguesa, HOUASSIS, Objetiva, Rio de Janeiro, 
2004. 
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onde não haveria atividade agrícola; e por último, (v) o aumento do desemprego pelo 

aumento do êxodo rural e baixo crescimento econômico no início dos anos 1970. 

A preocupação com a crescente utilização de insumos externos aos ecossistemas e a 

degradação ambiental causada pelos resíduos tanto industriais, quanto os relativos à 

agricultura, dirigiu as primeiras contribuições sobre a necessidade do desenvolvimento 

sustentável em meados de 1970, entre as quais, o Clube de Roma6, a Conferência das Nações 

Unidas em Estocolmo em 1972, a proposta do ecodesenvolvimento em 1973 por Maurice 

Strong, a Declaração de Cocoyok em 1974 e o Relatório Dag-Hammarskjöld de 1975 

(BRÜSEKE, 1998)7. 

Em 1972, ao mesmo tempo em que começaram as conversas sobre o 

desenvolvimento sustentável, Roland Chevriot, da Natur et Progrès, receoso com a 

expansão industrial das décadas de 1960 e 1970, convidou Lady Eve Balfour, co-fundadora 

da UK SoilAssociation, Kjell Arman, da Swedish Biodynamic Association e Jerome 

Goldstein, Rodale Institute, para lançar as bases de uma federação internacional capaz de 

fomentar as pesquisas e coletar os dados empíricos sobre a agricultura orgânica, introduzindo 

as bases para o surgimento da International Federation of Organic Agriculture Movements, 

IFOAM8. 

No entanto, a procura por uma agricultura mais sustentável9 já estava presente desde 

1920. O Quadro 1, apresenta as principais resistências ao pacote científico tecnológico 

proveniente da Revolução Verde.  

 

 

 

                                                           
6 Organização independente sem fins lucrativos. Publicou o estudo Limites do Crescimento. Para mais 
informações acessar: <www.clubofrome.org>. Último acesso 12 de abril de 2016. 
7 BRÜSEKE, F. O problema do desenvolvimento sustentável. In CAVALCANTI, C (Org.). Desenvolvimento 
e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo: 2.ed. Cortez, 1998. p.29-40 
8 IFOAM, InternationalFederationofOrganicAgricultureMoviments.Disponível em: <www.ifoam.org>. 
Último acesso em 14 de abril de 2016. 
9 Gliessman (2000 apud CAPORAL e AZEVEDO, 2011. p. 96) “as agriculturas mais sustentáveis, sob o ponto 
de vista agroecológico, são aquelas que, tendo como base uma compreensão holística dos agroecossistemas, 
sejam capazes de atender, de maneira integrada, aos seguintes critérios: a) baixa dependência de inputs 
comerciais; b) uso de recursos renováveis localmente acessíveis; c) utilização dos impactos benéficos ou 
benignos do meio ambiente local; d) aceitação e/ou tolerância das condições locais, antes que a dependência 
da intensa alteração ou tentativa de controle sobre o meio ambiente; e) manutenção a longo prazo da capacidade 
produtiva; f) preservação da diversidade biológica e cultural;  g) utilização do conhecimento e da cultura da 
população local; e  h) produção de mercadorias para o consumo interno antes de produzir para a exportação 
(Gliessman, 1990)”. 
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Primeiros Movimentos da Agricultura Ecológica  
 
Práticas Figuras Centrais Características 
Biodinâmico (Biologische 

Dynamische Landwirtschaft) 
Alemanha 1924 – Rudolf Steiner Propriedade vista como um 

indivíduo vivo. Necessária 
harmonização 
Homem/Natureza.Os recursos 
utilizados são provenientes da 
propriedade. 

Orgânica (Organic Agriculture) HOWARD, A. Um testamento 
agrícola. Inglaterra, 1940. 

Âmbito Agricultura e Recursos 
Naturais. Sem caráter Filosófico - 
Religioso 

Agricultura Natural (Shizen 

Noho) 
Japão 1930/1940 – MokitiOkada 
(igreja Messiânica). 

Valorização do solo: sua 
fertilizaçãoe adubação é 
proveniente do ecossistema local. 

Biológica (Agriculture 

Biologique) 
AUBERT, C. 
L’AgricultureBiologique: 
pourquoi et commentlapratiquer. 
França, 1974. 

Relacionamento mais equilibrado 
do meio ambiente e qualidade dos 
alimentos.Práticas: rotação de 
culturas. Adubação e Fertilização: 
estercos, restos de culturas, 
resíduos vegetais ou animais. 

Alternativa (Alternative 

Agriculture) 
PESEK, J. AlternativeAgriculture. 
Estados Unidos, 1989. 

Aplicação da agronomia 
tradicional de forma cautelosa 
(exclusão dos agroquímicos). 
 

Agroecológica ALTIERI, M. Agroecologia: as 
bases científicas da agricultura 
alternativa. Brasil, 1989. 

Preservação ambiental e 
valorização socioeconômica dos 
pequenos agricultores. 

Permacultura Austrália 1971 – Bill Molisson Agricultura integrada ao meio 
ambiente. Também estuda os 
centros urbanos e as melhores 
formas de reduzir seus impactos 
ecológicos. 

Quadro 1 – Primeiros movimentos da Agricultura ecológica. 
FONTE: ORMOND et al. (2002) e KHATOUNIAN (2001). 

Recapitulando, a expansão dos elementos da Segunda Revolução Agrícola para 

países em desenvolvimento (Revolução Verde) nos anos 1970, especialmente em lavouras 

de milho, arroz, trigo e soja, não só beneficiaram as regiões onde poderiam rentabilizar todo 

o pacote tecnológico, mas também marginalizaram as pequenas propriedades e de baixa 

fertilidade (MAZOYER&ROUDART, 2010). E conforme Azevedo (2011, p167-168)10 

complementou: 
Neste período já estava explícito a insustentabilidade econômica, social e 
ambiental do modelo agroquímico exportador, adotado pela maioria dos 

                                                           
10 AZEVEDO, E. Oliveira de. Desafios e perspectivas da agroecologia. In CAPORAL, F; AZEVEDO, E 
(Orgs). Princípios e perspectivas da agroecologia. Paraná. Instituto federal de educação, ciência e tecnologia 
do Paraná – Educação a distância, 2011, p. 167-185. 
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agricultores brasileiros, estimulados por praticamente todos os órgãos de estado e 
empresas de assistência técnica. O conceito de produção/produtividade a partir da 
adoção de técnicas/tecnologias ditas modernas era e continua sendo hegemônico 
entre os formuladores de políticas públicas, técnicos (agrônomos, veterinários, 
zootecnistas, economistas etc.), extensionistas do setor e até por agricultores (...). 
Os pacotes tecnológicos deveriam ser aplicados em qualquer situação sem nenhum 
questionamento. 

Embora o movimento da agricultura alternativa tenha origem no começo do século 

XX, sua expressão foi muito mais um movimento filosófico do que o movimento agrícola 

hoje em dia significa (ORMOND et.al.,2002). 

De acordo com Fonseca et.al (2009, p.8)11: 
No Brasil, os movimentos tomaram impulso decisivo nos anos setenta, a partir de 
diferentes manifestações, críticas e proposições (correntes), usando a 
denominação agricultura alternativa. Era coordenado pela FAEAB (Federação das 
Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil), que organizou quatro grandes 
encontros nacionais conhecidos como EBAAs (Encontros Brasileiros de 
Agricultura Alternativa), realizados, respectivamente, em Curitiba (1981), Rio de 
Janeiro (1984), Cuiabá (1987) e Porto Alegre (1989), reunindo estudantes e 
profissionais ligados à agricultura. 

 No final dos anos de 1980 e começo de 1990 a globalização aumentou a liberalização 

do comercio e do capital financeiro, e houve uma maior integração entre as forças produtivas, 

não só nos setores industriais, mas também no setor agrícola, este com grande atuação da 

agroindústria na definição de quando e como produzir os alimentos (ROMERO, 1998). Foi 

no final dos anos 1990 e começo dos anos 2000 que a agroecologia se institucionalizou no 

Brasil, tema que será tratado no capítulo 3 deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 FONSECA et.al. A agricultura orgânica: introdução as normas, regulamentos técnicos critérios para acesso 
aos mercados dos produtos orgânicos do Brasil. In RIO DE JANEIRO (Estado). Secretária de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abastecimento. Programa Rio Rural. Manual técnico, 19. Niterói, 2009 
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3. A AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL E SUAS POLÍTICAS DE 
INCENTIVO. 

3.1 Agricultura Familiar e Agroecologia. 

Políticas públicas com o objetivo de incentivar a agricultura ecológica tem extrema 

correlação com políticas de fortalecimento da agricultura familiar, pois ela é a grande 

promotora das seis dimensões da sustentabilidade: dimensão ecológica, dimensão social, 

dimensão econômica, dimensão cultural, dimensão política e dimensão ética 

(COSTABEBER e CAPORAL, 2003 apud FONSECA et.al, 2009)12. Segundo Azevedo 

(2011) para o desenvolvimento da agricultura ecológica há a necessidade de:  
1. Fortalecer a luta pela terra, de maneira que a reforma agrária seja o instrumento 
capaz de superar o latifúndio, a exploração do homem pelo homem e a produção 
de alimentos saudáveis para a população rural e urbana; 2. Articular e ampliar o 
número Instituições de Ensino Superior para a formação de agroecólogos em nível 
de graduação e pós-graduação, em todo território nacional; 3. Manter a articulação 
junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA de maneira que as 
políticas para a agricultura familiar e de base agroecológica sejam reforçadas e 
aprimoradas; 4. Criar e fortalecer programas governamentais que reforcem o papel 
da Agroecologia no processo produtivo da agricultura brasileira; 5. Estimular a 
organização dos agricultores familiares para a produção e comercialização de 
produtos agroecológicos; 6. Fortalecer o intercâmbio de experiências 
agroecológicas entre os agricultores familiares e suas entidades representativas; 7. 
Incentivar o cooperativismo e a solidariedade como instrumentos de emancipação 
econômica e social; 8. Incentivar a organização dos agricultores familiares para 
que se fortaleçam em busca de conquistas que garantam vida digna no campo. Por 
fim, e não menos importante, deve-se estar atento para a conjuntura sócio-
econômica e política do país e compreender que essas medidas são antagônicas 
aos interesses das camadas sociais detentoras do poder econômico e político, 
sendo este, portanto, o maior desafio da Agroecologia e da sociedade como um 
todo - superar a barreira política arraigada nas diferentes esferas de poder da 
república brasileira (AZEVEDO, 2011, p.182-183, grifo nosso). 

Além das medidas apontadas acima para a superação das barreiras à agroecologia, a 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) (CARNEIRO, 2015. p.123) expôs 

um ponto importante no que se refere ao surgimento de um novo nicho de mercado e o 

fortalecimento da agricultura familiar: 
Uma diferença fundamental entre agronegócio e agricultura está presente nos 
nomes: no agronegócio não há cultura, pois não há povo, a relação homem-
natureza é mediada pelos valores do mercado, do negócio. A sociodiversidade 
cultural presente no campo e na floresta do Brasil se expressa nos povos que 
produzem alimento, vivem na terra e da terra, das águas e da floresta 
(CARNEIRO, 2015. p.123). 

Dessa forma, no processo de desenvolvimento do meio rural e, concomitantemente, 

no desenvolvimento agrícola – aumento da produtividade e produção – torna-se 

indispensável uma política agrária ativa que melhore a distribuição da renda e riqueza e 

                                                           
12 Ibid. p. 9 et.seq. 
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produza alimentos de boa qualidade. Ademais, conforme expõe Costa Neto (2008, p.71)13 

“a diferença essencial entre agronegócio e agroecologia não reside, a nosso ver, em 

determinadas referências tecnológicas, mas na opção diametralmente opostas entre elas, de 

desenvolvimento rural do país”.  

Tendo como exemplo a região semiárida de Almería, Espanha14. Esta região, 

conhecida como o mar de plástico – El mar del plástico – devido à grande quantidade de 

estufas, é conhecida como o centro europeu de produção de hortaliças e frutas, algumas 

inclusive com certificação orgânica (BioIllusion, 2014). Assim,conforme afirma Costa Neto 

(2008. p. 72) “(...) mesmo rompendo com as técnicas agrícolas convencionais da ‘revolução 

verde’, tende inevitavelmente à produção em larga escala, agregando valor industrial aos 

produtores e distanciando-se da produção agrícola familiar camponesa, descapitalizada”.  

3.2 Definição e números da Agricultura Familiar. 

A definição de Agricultura Familiar foi estabelecida conforme o artigo 3 da Lei 

n°11.326 (BRASIL, 2006): 
Art. 3. Considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que 
pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos: 
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;  
III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo 
Poder Executivo;  
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 
§ 1 O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de 
condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração 
ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. 
§ 2 São também beneficiários desta Lei: 
I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata 
o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o 
manejo sustentável daqueles ambientes; 
II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata 
o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 
2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, 
quando a exploração se efetivar em tanques-rede; 
III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 
incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente 
no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; 
IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos 
I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente. 

                                                           
13 COSTA NETO, C. Relações entre agronegócio e agroecologia no contexto do desenvolvimento rural 
brasileiro. In FERNANDES, B, M. (Org). Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão 
agrária atual. São Paulo. Expressão Popular, 2008. p. 71-81. 
14 Ver anexo B. 
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A partir desta definição o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

elaborou o Censo Agropecuário 2006: Agricultura familiar, Primeiros Resultados (2009), 

no qual foi identificada a existência de 4.367.902 estabelecimentos da Agricultura Familiar, 

representantes de 84,4% do total de estabelecimentos recenseados no período. Sua área de 

80.250.453 hectares correspondia a quase 33% da área agropecuária total. Ademais, de 

acordo com os dados apresentados no censo, neste período a agricultura familiar empregava 

mais de 12 milhões de pessoas, sendo que 33,7% eram do sexo feminino. Com quase 38% 

do valor bruto da produção agropecuária do país a agricultura familiar teve grande destaque 

em algumas culturas agropecuárias, dentre as quais se podem citar: suínos (50,97%), café 

canéfora (51,57%), feijão de cor (52,29%), leite de vaca (56,43%), leite de cabra (65,20%), 

feijão preto (76,47%), feijão-fradinho (83,27%) e mandioca (88,27%). 

3.3 As políticas agrícolas voltadas à Agricultura Familiar. 

 As políticas agrícolas durante as décadas de 1960 a 1990 propiciaram o aumento da 

produção agropecuária e o surgimento da agroindústria. No entanto, essa modernização 

causou uma maior concentração fundiária e pobreza rural, conforme apresenta Nunes (2007, 

p. 10)15: 
Pode-se considerar quatro fases na trajetória das políticas agrícolas brasileiras, 
após o início da Revolução Verde: 1) 1965–1985: modernização conservadora. A 
agricultura se modernizou, mas não alterou sua estrutura fundiária; 2) 1985–1995: 
desmonte das políticas agrícolas e liberalização dos mercados; 3) 1995-2002: 
retomada da política de crédito com juros controlados, mas com recursos privados; 
desenvolvimento de mecanismos privados de escoamento e estoques da produção; 
4) 2003 até agora (2006): fortalecimento da política de crédito e pequena retomada 
de outros mecanismos, principalmente dos direcionados à agricultura familiar 
(seguro agrícola, seguro de preços, compras institucionais, assistência técnica 
etc.). É importante destacar que, embora tenha havido uma certa retomada da 
política agrícola, isso não foi suficiente para conter o processo de ampliação do 
poder econômico das grandes empresas inseridas no mercado mundial. 

Ademais, conforme Carvalho Filho, (2009) durante os anos 1990 houve uma 

desnacionalização do Estado, em que as políticas públicas destinadas ao setor agrário 

visando aumentar o acesso, a distribuição da terra e redução da pobreza no campo, foram 

abandonadas a favor da agricultura globalizada, a qual serviu de âncora verde16 no programa 

de estabilização. 

                                                           
15 NUNES, S.P. O desenvolvimento da agricultura brasileira e mundial e a ideia de desenvolvimento rural. 
Departamento de estudos sócio-econômicos rurais. Curitiba, n°157/mar-2007. Disponível em: < 
http://www.deser.org.br/adm/ver.asp?id=5>. Último acesso em 21 de abril 2016. 
16 “ (...) foi cunhada para caracterizar a contribuição da agricultura no contexto das baixas taxas de inflação 
observadas no primeiro semestre deste ano. (...) A nossa mais recente avaliação, para o setor vegetal, indicou 
uma redução da receita total em 1995 de quase R$ 10 bilhões (exatamente, R$ 9.629 milhões), correspondendo 
a -25,8% em relação ao resultado obtido em 1994. 
Essa é uma impressionante redução em sua magnitude. Esse é o tamanho da conta da "âncora verde" do Plano 
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Ocorreu, no Brasil, a partir dos anos 90, um processo de concentração do setor 
exportador nas mãos de um pequeno número de grandes agroindústrias inseridas 
no mercado mundial. Essas empresas passaram a interferir fortemente nas 
estratégias de desenvolvimento da agricultura brasileira, já que possuem 
capacidade de investimento e podem definir os preços dos produtos agrícolas (em 
virtude da redução dos estoques públicos e do aumento dos estoques privados e 
também em função de sua importância no controle do mercado interno e externo) 
(Cf. Nunes, 2007. p. 8. grifo nosso). 
 

3.3.1 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

O agravamento da crise fiscal, o aumento do desemprego e a recessão econômica 

fizeram com que os grupos de interesses cada vez mais lutassem por recursos públicos. 

Segundo Ferreira et.al. (2001) a Agricultura Familiar nunca foi favorecida nas políticas 

agrárias e agrícolas, que sempre estiveram focalizadas na produtividade e avanços 

tecnológicos. Assim, os movimentos sociais ligados aos trabalhadores rurais e a alguns 

grupos governamentais reivindicaram o fortalecimento da agricultura familiar como criadora 

de novas atividades produtivas e geradora de renda especialmente nos pequenos municípios. 

Como consequência, criou-se, em 1996, o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – PRONAF – através do Decreto N°1946, que destinava crédito e 

amparava os produtores familiares. De acordo com Mattei (2005, p14) o PRONAF possuía 

quatro diretrizes:  
a) financiamento da produção: o programa destina anualmente recursos para 
custeio e investimento, financiando atividades produtivas rurais em praticamente 
todos os municípios do país;b) financiamento de infra-estrutura e serviços 
municipais: apoio financeiro aos municípios de todas as regiões do país para a 
realização de obras de infra-estrutura e serviços básicos;c) capacitação e 
profissionalização dos agricultores familiares: promoção de cursos e treinamentos 
para os agricultores familiares, conselheiros municipais e equipes técnicas 
responsáveis pela implementação de políticas de desenvolvimento rural;d) 
financiamento de pesquisa e extensão rural: destinação de recursos financeiros 
para a geração e a transferência de tecnologias para os agricultores familiares.  

O PRONAF atualmente possuí 12 tipos de linhas de crédito, segundo o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA), apresentadas no Quadro 2. 

 

 

                                                           
Real para a agricultura, manifestando-se por meio de uma grande diminuição da sua renda. (...) A agricultura 
empobreceu. A situação em muitas regiões de nosso interior é dramática. Os setores urbanos, especialmente os 
consumidores de menores rendas, beneficiaram-se dessa gigantesca transferência de renda, da ordem de 2% do 
PIB. A demanda de bens industriais aumentou”. MELO, F.H.de. O tamanho da conta da “âncora verde” do 
Real. Folha de São Paulo, São Paulo, quinta feira 14 de setembro de 1995. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/9/14/opiniao/11.html>. Último acesso em: 22 de abril de 2016. 
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Linhas de 
CRÉDITO - Pronaf 

CARACTERÍSTICAS 

Custeio 
Financiar atividades agropecuárias e de beneficiamento/industrialização e 
comercialização de produção própria ou de terceiros agricultores familiares 
enquadrados no PRONAF. 

Investimento (mais 
alimentos) 

Financiar máquinas e equipamentos visando a melhoria da produção e serviços 
agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas 
comunitárias rurais próximas. 

Microcrédito rural 
Atender os agricultores de menor renda, permitindo o financiamento das atividades 
agropecuárias e não agropecuárias. Os créditos podem cobrir qualquer atividade que 
possa gerar renda para a família atendida. 

Agroecologia Financiar investimentos dos sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, 
incluindo os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento. 

Mulher 
Linha destinada as mulheres. Financia investimentos de proposta de crédito. Também 
pode ser usado em investimentos destinados: Agropecuária, turismo, artesanato ou 
outra atividade de interessa da agricultora. 

ECO 
Investimento para implantação, utilização ou recuperação de tecnologias de energia de 
energia renovável, biocombustíveis, armazenamento hídrico, pequenos 
aproveitamentos hidroenergéticos, silvicultura e recuperação do solo. 

Agroindústria 

Financiar investimentos, inclusive infraestrutura, que visam o beneficiamento, 
processamento e a comercialização da produção agropecuária e não agropecuária, de 
produtos florestais e do extrativismo, ou de produtos artesanais e a exploração do 
turismo rural 

Semiárido 

Financiar projetos de convivência com o semiárido, focados na sustentabilidade dos 
agrossistemas que priorizem infraestrutura hídrica e implantação, ampliação, 
recuperação ou modernização das demais infraestruturas, inclusive aquelas 
relacionadas com projetos de produção e serviços agropecuários e não agropecuários, 
de acordo com a realidade das famílias agricultoras da região do semiárido. 

Jovem 
Financiar propostas de crédito de jovens agricultores e agricultoras com idade de 16 e 
29anos. Os recursos são destinados à implantação, ampliação ou modernização de 
produção e serviços nos estabelecimentos rurais 

Floresta 
Financiar projetos para sistemas agroflorestais, como exploração extrativista 
ecologicamente sustentável, plano de manejo florestal, recomposição e manutenção de 
áreas de preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas 

Custeio e 
comercialização da 
agroindústria 
familiares 

Financiar as necessidades de custeio do beneficiamento e industrialização da produção 
própria ou de terceiros. Linha destinada aos agricultores e suas cooperativas ou 
associações. 

Cota-Parte 
Financiar investimentos para a integralização de cotas-partes dos agricultores 
familiares e cooperativas de produção ou para aplicação em capital de giro, custeio ou 
investimento. 

Quadro 2 – Linhas de Financiamento do PRONAF e suas características. FONTE: MDA 
(http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/ceazinepdf/politicas_publicas_baixa.pdf.) 

De acordo com o Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015: ano 

base 2013 (BRASIL, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de 

Planejamento e Investimentos Estratégico, 2013. p.235) “acessaram o crédito rural do 

PRONAF, nos anos de 2012 e 2013, mais de 2,5 milhões de famílias. Do total de operações 

efetivadas 18% foram para mulheres”. 

A disponibilidade de crédito para o PRONAF no plano safra 2015/2016, intitulado 

Agricultura Familiar Alimentos saudáveis para o Brasil, foi da ordem de R$28,9 Bilhões 

com taxas de juros que partem de 2% a 5,5% ao ano, exceto para o PRONAF-Semiárido que 

conta com taxas de 1% a 4,5% ao ano (MDA, 2015). Apesar das taxas subsidiadas e do 
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crescimento dos créditos disponibilizados pelo PRONAF desde sua criação, ainda há de se 

notar um grave problema nas políticas direcionadas a agricultura familiar no que se refere a 

assistência técnica e extensão na área agrícola. Conforme apresentou Miranda et.al (2007, 

apud CARNEIRO, 2015. p. 122): 

Estudo realizado entre pequenos agricultores demonstrou que nas áreas dos 
produtores rurais que receberam crédito agrícola do governo federal (Pronaf 
Crédito Rural) na safra 2000-2001 houve aumento da erosão dos solos e da 
frequência do uso de pesticidas, o que suscita questões quanto à qualidade da 
assistência técnica prestada pelo programa de crédito agrícola. 

Dessa forma, por meio do Decreto n°6.882 de 12 de junho de 2009 foi instituído o 

PRONAF – Sustentável, “(...)cujo objetivo é planejar, orientar, coordenar e monitorar a 

implantação dos financiamentos de agricultores familiares e assentados da reforma 

agrária, com enfoque sistêmico, no âmbito das modalidades de crédito rural do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf”. No ano de 2012 foram 

contratados serviços para mais de 90.400mil agricultores familiares e mais 23.400 no ano de 

2013 (BRASIL, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de 

Planejamento e Investimentos Estratégico, 2014). 

Além do aumento dos créditos a agricultura familiar, existe a necessidade de 

melhorar o processo de assistência técnica ao agricultor. Medina (2012 apud CARNEIRO, 

2015. p.85) afirma:  
Nesse processo, cabe destacar também o papel do assessoramento técnico, que 
pode ser resumido como um ciclo de ações que se inicia com o conhecimento da 
realidade em que o(a) agricultor(a) está inserido(a) – a dinâmica do cotidiano, da 
produção e seus determinantes – e se desenvolve por meio de um diálogo no qual 
se constroem novos significados. Sem perder de vista que a vida no meio rural está 
inserida num contexto global que pauta a conduta dos trabalhadores e 
trabalhadoras do campo (...). 
 

3.3.2 Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).  

Em 2003 sob presidência de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006) o Departamento 

do Ater (DATER), que no governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992) foi 

desmantelado, tornou-se responsabilidade da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e com a participação da sociedade civil e 

ONGs elaborou-se a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) 

com princípios agroecológicos orientando as suas ações (Cf. PADULA et.al 2013)17.  

                                                           
17 PADULA, J. et.al. Os caminhos da agroecologia no Brasil. In Agroecologia: princípios e reflexões 
conceituais. GOMES, J.C.C; ASSIS, W.S.de (ed). Brasilia, DF: Embrapa, 2003. p. 37-72. 
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A institucionalização da PNATER ocorreu somente em 2010. Os artigos 3° e 4° do 

capítulo 1 da Lei n°12.188 (BRASIL, 2010, grifo nosso) estabeleceu os princípios e 

objetivos.  
Art. 3o São princípios da Pnater:  
I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos 
recursos naturais e com a preservação do meio ambiente;  
II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e 
extensão rural;  
III - adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, 
interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a 
democratização da gestão da política pública; 
IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque 
preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis; V - 
equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e 
VI - contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional.  
Art. 4o São objetivos da Pnater:  
I - promover o desenvolvimento rural sustentável;  
II - apoiar iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e vocações 
regionais e locais;  
III - aumentar a produção, a qualidade e a produtividade das atividades e serviços 
agropecuários e não agropecuários, inclusive agroextrativistas, florestais e 
artesanais;  
IV - promover a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários;  
V - assessorar as diversas fases das atividades econômicas, a gestão de negócios, 
sua organização, a produção, inserção no mercado e abastecimento, observando as 
peculiaridades das diferentes cadeias produtivas;  
VI - desenvolver ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e 
recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade;  
VII - construir sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento 
científico, empírico e tradicional;  
VIII - aumentar a renda do público beneficiário e agregar valor à sua produção;  
IX - apoiar o associativismo e o cooperativismo, bem como a formação de agentes 
de assistência técnica e extensão rural;  
X - promover o desenvolvimento e a apropriação de inovações tecnológicas e 
organizativas adequadas ao público beneficiário e a integração deste ao mercado 
produtivo nacional;  
XI - promover a integração da Ater com a pesquisa, aproximando a produção 
agrícola e o meio rural do conhecimento científico; e  
XII - contribuir para a expansão do aprendizado e da qualificação profissional e 
diversificada, apropriada e contextualizada à realidade do meio rural brasileiro. 

 
Embora o PNATER 2010 tenha se tornado um avanço na assistência técnica para a 

agricultura familiar, “(...) os gestores menosprezaram a participação dos setores interessados. 

Com isso, em relação à Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a 

Agricultura Familiar e Reforma Agrária (PNATER) de 2003, observou-se a exclusão da 

Agroecologia” conforme explica Caporal (2011)18. Além disso, argumentou Azevedo (2011. 

                                                           
18 CAPORAL, F.R. Lei de Ater: exclusão da Agroecologia e outras armadilhas. Agroecologia e 
desenvolvimento rural sustentável, Porto Alegre, v4, n°1, set/dez.2011. Disponível em: < 
http://www.emater.tche.br/site/multimidia/leitor/17.php#book/capa>. Último acesso em 24 de abril de 2016. 
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p. 175)19 “A realidade agrária e agrícola tem requerido profissionais com capacidade para 

enfrentar a verdadeira complexidade da agricultura familiar em todas suas nuances e não 

apenas na questão técnica”.  

De acordo com o Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015: ano 

base 2013 (BRASIL, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de 

Planejamento e Investimentos Estratégico, 2014) os contratos firmados em 2012 e 2013 

beneficiaram mais de 1milhão de agricultores familiares, dos quais quase 260mil foram 

famílias em risco de extrema pobreza. Também, a chamada pública realizada em 2013 para 

atender mais de 50mil agricultores no desenvolvimento de base ecológica alcançou 8050 

contratos assinados até a conclusão do relatório. 

3.3.3 Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 

 Operacionalizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB20), os 

principais objetivos do PAA são a segurança alimentar e promoção da agricultura familiar. 

Sua última atualização ocorreu com o Capítulo III da Lei n°12.512 (BRASIL, 2011, grifo 

nosso): 
Art. 17. Fica o Poder Executivo federal, estadual, municipal e do Distrito Federal 
autorizado a adquirir alimentos produzidos pelos beneficiários descritos no art. 16, 
dispensando-se o procedimento licitatório, obedecidas, cumulativamente, as 
seguintes exigências: 
I - os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito local ou 
regional, aferidos e definidos segundo metodologia instituída pelo Grupo Gestor 
do PAA; e 
II - seja respeitado o valor máximo anual ou semestral para aquisições de 
alimentos, por unidade familiar, cooperativa ou por demais organizações formais 
da agricultura familiar, conforme definido em regulamento. 
Parágrafo único. Produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um acréscimo 
de até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos 
convencionais, observadas as condições definidas pelo Grupo Gestor do PAA.  

De acordo com o com o Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2012-

2015: ano base 2013 (BRASIL, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégico, 2014. p.139) “foi possível 

identificar, no exercício 2013, 970 agricultores que comercializaram produtos orgânicos no 

PAA”. Ademais, segundo as informações do PAA de 2009 a 2013 o número de fornecedores 

quilombolas saltou de 285 para 3.835 com R$17milhões de reais em recursos 

disponibilizados. Para a os assentados da reforma agrária, entre 2009 e 2013, o número de 

                                                           
19 AZEVEDO, E. Oliveira de. Desafios e perspectivas da agroecologia. In CAPORAL, F; AZEVEDO, E 
(Orgs). Princípios e perspectivas da agroecologia. Paraná. Instituto federal de educação, ciência e 
tecnologia do Paraná – Educação a distância, 2011. p167-185. 
20 Disponível em: <http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1125&t=2>. Último acesso em 11 de abril de 
2016. 
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projetos amentou de 151 para 1.496, abrangendo mais de 82 mil fornecedores com um 

volume de quase R$ 300milhões de reais, o que correspondia a 17% dos fornecedores do 

PAA e, desse número, 50% eram assentamentos dirigidos por mulheres (PAA, 2015)21. Estas 

informações confirmam porque o Programa de Aquisição de Alimentos é uma política 

pública que se dedica e incentiva a questão da agroecologia no Brasil. 

3.3.4 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

 A importância do PNAE com relação a agricultura familiar e ao desenvolvimento 

sustentável no campo pode ser destacada no artigo 2° e artigo 14° da Lei n°11.947 (BRASIL, 

2009, grifo nosso):  
Art 2° São diretrizes da alimentação escolar: 
(...)V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição 
de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 
preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares 
rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de 
quilombos;(...). 
Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do 
PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de 
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da 
reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 
quilombolas. 

Nas prestações de contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) a média de aplicação dos recursos liberados para o PNAE para a aquisição de 

alimentos provenientes da agricultura familiar foi de 28,19% entre as capitais que 

disponibilizaram os dados22.  

Além do mais, a Resolução/CD/FNDE n°4, de 2 de abril de 2015 modificou os 

artigos 25 a 32 da Resolução/CD/FNDE n°26 de 17 de junho de 2013. Para efeito de estudo 

sobre as políticas públicas direcionadas à agricultura orgânica, destaca-se o parágrafo 2° do 

artigo 25 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015, grifo nosso). 
Art. 1º Os artigos 25 a 27, 29, 31 e 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de 
junho de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação: 
Art.25 Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: (...) 
§ 2º - Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade 
para seleção: 
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 
as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de 
Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores 
familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, 

                                                           
21 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, PAA 2015. Disponível em: < 
http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1629&t=2>. Último acesso em: 25 de abril de 2016. 
22 Ver anexo A. 
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organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de 
DAP Física); (...).  

Em 2015 o orçamento do programa destinou R$1,14 bilhões para a aquisição de 

produtos originários da agricultura familiar, estimulando o desenvolvimento local e 

sustentável das comunidades23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-
apresentacao>. Último acesso em 11 de abril de 2016. 
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4. A Agricultura Orgânica no Brasil e suas políticas públicas. 

4.1 A Institucionalização da Agricultura Orgânica no Brasil. 

Anteriormente a década de 1990 a acreditação da produção de alimentos orgânicos 

acontecia entre os produtores e consumidores a partir do apoio de ONGs que aproximavam 

os fornecedores, consumidores e técnicos formando uma rede encarregada pela qualidade 

dos produtos. Com o crescimento do mercado de orgânicos e a possibilidade de exportação 

de produtos houve a necessidade de um organismo certificador e uma legislação nacional 

(MEDAETS&FONSECA, 2005). 

 Segundo Ormond et.al (2002) a institucionalização da EC2092/91 pela Comunidade 

Econômica Europeia (CEE) pressionou os governos de outros países a adotarem medidas 

em direção a agricultura orgânica.  

A regulamentação EC2092/91 foi a primeira a estabelecer regras para a produção, 

rotulação e controle de produtos agrícolas e alimentícios de origem orgânica, garantindo a 

transparência em cada etapa de produção e processamento. Além disso, estabeleceu um 

código para o mercado de commodities orgânicas importadas pela União Europeia 

(ECOLEX)24.  

As primeiras medidas do governo brasileiro, juntamente com a sociedade civil e 

ONGs na regulamentação da agricultura orgânica foi a Instrução Normativa n° 007 de 1999 

do Ministério da Agricultura e do Abastecimento (MAA) “Art. 1º - Estabelecer as normas 

de produção, tipificação, processamento, envase, distribuição, identificação e de 

certificação da qualidade para os produtos orgânicos de origem vegetal e animal (...)”.  

Para Caporal (2008-2011) a transição da agricultura convencional para agricultura 

agroecológica não deve ser a simples substituição dos insumos químicos para atender um 

novo nicho de mercado. Para o autor o plano de transição deveria conter: 
(...) a) Apoio às organizações de agricultores ecologistas; b) Apoio às ONG’s 
ecologistas; c) Apoio aos serviços de Extensão Rural Agroecológica; d) Apoio à 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias apropriadas, com base nos princípios 
da Agroecologia; e) Apoio ao ensino médio, superior e de pósgraduação, tendo a 
Agroecologia como tema transversal de todas as disciplinas; f) Mudança radical 
das políticas públicas clássicas; e, g) Respeitar e incorporar nas propostas do Plano 
as questões relativas a gêneros, raças e etnias (inclusive as deliberações já adotadas 
por fóruns específicos sobre estes temas) (CAPORAL, 2008-2011. p. 142, grifo 
nosso).  

A Lei n°10.831 de 23 de dezembro de 2003 foi sancionada pelo Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (2002-2010) e dispunha sobre a agricultura orgânica. Sua 

                                                           
24 Disponível em: <http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/RecordDetails?index=documents&id=LEX-
FAOC002355P>. Último acesso em 02 de abril de 2016. 
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regulamentação somente ocorreu com o Decreto n°6.323 de 27 de dezembro de 2007. Em 

destaque, o 2° parágrafo do artigo 1° o 1° parágrafo do artigo 3° da Lei 10.831 (BRASIL, 

2003, grifo nosso) 
Art. 1o Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em 
que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos 
naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das 
comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, 
a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia 
não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e 
mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso 
de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer 
fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e 
comercialização, e a proteção do meio ambiente. 
§ 2o O conceito de sistema orgânico de produção agropecuária e industrial abrange 
os denominados: ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, 
agroecológicos, permacultura e outros que atendam os princípios estabelecidos por 
esta Lei. 
Art. 3o Para sua comercialização, os produtos orgânicos deverão ser certificados 
por organismo reconhecido oficialmente, segundo critérios estabelecidos em 
regulamento.  
§ 1o No caso da comercialização direta aos consumidores, por parte dos 
agricultores familiares, inseridos em processos próprios de organização e controle 
social, previamente cadastrados junto ao órgão fiscalizador, a certificação será 
facultativa, uma vez assegurada aos consumidores e ao órgão fiscalizador a 
rastreabilidade do produto e o livre acesso aos locais de produção ou 
processamento. 

Desde a normatização da lei dos orgânicos foram estabelecidos regulamentos pelas 

autoridades competentes. Abaixo o Quadro 3 apresenta as Instruções Normativas, Decretos, 

Portarias, etc. relacionadas à agricultura orgânica no Brasil. 
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Regulamento Característica 

Instrução Normativa n°54/2008. 
Regulamenta a estrutura, a composição e atribuições das comissões da 
produção orgânica (CPO). 
 

Instrução Normativa Conjunta 
n°18/2009. 

Aprova o regulamento técnico para o processamento, armazenamento e 
transporte de produtos orgânicos. 

Instrução Normativa Conjunta 
n°17/2009. 

Aprova as normas técnicas para a obtenção de produtos orgânicos 
oriundos do extrativismo sustentável orgânico  

Instrução Normativa n°19/2009. Aprova os mecanismos de controle e informação da qualidade orgânica. 

Decreto n°6.913/2009. 

Acresce dispositivos ao Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que 
regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a 
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o 
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, 
a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. 

Instrução Normativa n°50/2009. 
Institui o selo único oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade Orgânica, e estabelecer os requisitos para a sua utilização 
nos produtos orgânicos. 

Decreto n°7.048/2009. 
Dá nova redação ao art. 115 do Decreto no 6.323, de 27 de dezembro de 
2007, que regulamenta a Lei no 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre a agricultura orgânica. 

Instrução Normativa Conjunta n° 
01/2011. 

Estabelecer as especificações de referência de produtos fitossanitários 
com uso aprovado para a agricultura orgânica. 

Instrução Normativa 
Interministerial n°24/2011. 

Aprova novos aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia 
permitidos no processamento de produtos de origem vegetal e animal 
orgânicos. 

Instrução Normativa Conjunta 
n°2/2011. 

Estabelece as especificações de referência de produtos fitossanitários com 
uso aprovado para a agricultura orgânica. 

Instrução Normativa n°23/2011. Estabelece o regulamento técnico para produtos têxteis orgânicos 
derivados do algodão. 

Instrução Normativa 
Interministerial n°28/2011. 

Estabelece Normas Técnicas para os sistemas orgânicos de produção 
aquícola a serem seguidos por toda pessoa física ou jurídica responsável 
por unidades de produção em conversão ou por sistemas orgânicos de 
produção. 

Instrução Normativa n°37/2011. Estabelece o regulamento para a produção de cogumelos comestíveis em 
sistemas orgânicos de produção. 

Instrução Normativa n°38/2011. Estabelece o regulamento para a produção de sementes e mudas em 
sistemas orgânicos de produção. 

Instrução Normativa n°46/2011. Estabelece o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção 
animal e vegetal. Revoga a IN°64/2008. 

Instrução Normativa n°2/2012. Aprova e regulamenta o uso de dois baculovírus no controle biológico de 
lagartas da soja e da lagarta do álamo, 

Instrução Normativa n°17/2014. 

Estabelece o regulamento técnico para os sistemas Orgânicos de produção, 
bem como as listas de substâncias e práticas permitidas para o uso nos 
sistemas orgânicos de produção. Altera alguns artigos contidos na 
IN°46/2011. 

Instrução Normativa n°18/2014. Substitui a Instrução Normativa n°50/2009. 
Quadro – 3 Legislação brasileira da agricultura orgânica. FONTE: Portal Orgânico, BrasilBio e Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio de Janeiro. 
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4.1.2 Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) e o Plano de 
Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO). 

 Com o intenso debate acerca do novo código florestal, as reivindicações dos 

movimentos sociais, em especial a participação das trabalhadoras rurais25, e a realização da 

conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável – Rio+20 no Rio de 

Janeiro em 2012 – a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) foi 

apresentada em agosto de 2012 com o Decreto n°7.794. 

 As principais diretrizes da PNAPO estão dispostas no 3° artigo do Decreto n°7.794 

(BRASIL, 2012) 
I - promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional e do direito humano 
à alimentação adequada e saudável, por meio da oferta de produtos orgânicos e de 
base agroecológica isentos de contaminantes que ponham em risco a saúde;  
II - promoção do uso sustentável dos recursos naturais, observadas as disposições 
que regulem as relações de trabalho e favoreçam o bem-estar de proprietários e 
trabalhadores;  
III - conservação dos ecossistemas naturais e recomposição dos ecossistemas 
modificados, por meio de sistemas de produção agrícola e de extrativismo florestal 
baseados em recursos renováveis, com a adoção de métodos e práticas culturais, 
biológicas e mecânicas, que reduzam resíduos poluentes e a dependência de 
insumos externos para a produção;  
IV - promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção, distribuição e 
consumo de alimentos, que aperfeiçoem as funções econômica, social e ambiental 
da agricultura e do extrativismo florestal, e priorizem o apoio institucional aos 
beneficiários da Lei nº 11.326, de 2006;  
V - valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade e 
estímulo às experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos 
vegetais e animais, especialmente àquelas que envolvam o manejo de raças e 
variedades locais, tradicionais ou crioulas;  
VI - ampliação da participação da juventude rural na produção orgânica e de base 
agroecológica; e  
VII - contribuição na redução das desigualdades de gênero, por meio de ações e 
programas que promovam a autonomia econômica das mulheres. 

 

A partir da criação da PNAPO o governo e sociedade civil lançaram as bases para a 

constituição do Plano de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO)26. Segundo o 

Ministério do Desenvolvimento Social (BRASIL, 2013) seus principais eixos de atuação 

são: (i) produção, (ii) uso e conservação dos recursos naturais, (iii) conhecimento e (iv) 

comercialização e consumo, com 14 metas a serem alcançadas com 125 iniciativas. 

De acordo com o PPA 2012-2015 (BRASIL, Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégico, 2014. p. 278-281) os 

                                                           
25 O Lema da marcha das margaridas de 2011 era “Desenvolvimento sustentável com Justiça, Autonomia, 
Igualdade e Liberdade”. Disponível em:< http://fetase.org.br/mobilizacoes/marcha-das-margaridas/>. Último 
acesso em 09 de maio de 2016. 
26 Portaria Interministerial nº 54/2013. 
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resultados das políticas públicas direcionadas a agricultura orgânica sob a responsabilidade 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) foram: 

 Criação de 44 núcleos de estudos em agroecologia nas instituições de ensino 

profissional e superior; 

 Atualmente há 12.160 unidades de produção orgânica com certificação por auditoria, 

ou certificação participativa ou controle social por venda direta; 

 10.944 produtores e técnicos capacitados em tecnologias apropriadas aos sistemas 

orgânicos e/ou mecanismos de controle e qualidade orgânica. 

 Consolidação de 363 bancos de sementes (crioulas, espécies florestais nativas e/ou 

para adubação verde); 

 Implantação das 27 Comissões da produção orgânica (CPO) em cada unidade da 

federação; 

 

Em relação aos programas de responsabilidade do MDA nas políticas públicas à 

agricultura orgânica, podem ser destacados os seguintes resultados (BRASIL, Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégico, 

2014. p. 245-256): 

 Participação de organizações da Agricultura Familiar em 9 feiras comerciais 

(BioFach Alemanha, Natural Products Expo West, Associação Paulista de 

Supermercados (APAS), Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores 

(ABAD), Praça da Sociobiodiversidade da Rio+20, VIII Feira Nacional da 

Agricultura Familiar e Reforma Agrária, Semana Internacional do Café, Natural 

Tech e Expointer); 

 2.410 produtores cadastrados no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

Orgânica (SISORG); 

 158.860 famílias atendidas pelas chamadas do ATER (Sustentabilidade, 

Agroecologia e Produção Orgânica, Jovens Agroecológicos e Orgânicos, e 

Mulheres Agroecológicas e Orgânicas) específicas para a produção agroecológicas 

e orgânicas. 

Também ocorreram iniciativas no Ministério do Meio Ambiente, especificamente com 

o Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar (PEAAF) que no edital 

2014/2015 apoiou 19 instituições para o desenvolvimento da educação ambiental, 

priorizando mulheres e jovens. Além disso, a realização de oficinais para a capacitação do 
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PEAAF capacitaram 418 pessoas (BRASIL, Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégico, 2014). 

4.2 A Agricultura Orgânica em números. 

Conforme os dados apresentados no The World of Organic Agriculture: Statistics & 

Emerging Trends 2014 elaborado pelo Forschungsinstitut für Biologischen Landbau 

(FiBL)27 e IFOAM (2014) a agricultura orgânica possuía 37,5 milhões de hectares no ano de 

2012, concentrados majoritariamente na Austrália, Argentina e Estados Unidos; 

respectivamente, 12, 3.6, e 2.2 milhões de hectares. Os países com as maiores porcentagens 

de produção orgânica com relação a sua área agrícola foram: Ilhas Malvinas (36,3%), 

Liechtenstein (29,6%) e Áustria (19,7%). Além disso, os principais mercados consumidores 

dos produtos orgânicos foram Estados Unidos, Alemanha, França e Canada com 44%, 14%, 

8% 4% respectivamente das vendas totais, no entanto, o dispêndio per capitas destes países, 

€72, €86 e €61 na devida ordem, ficam aquém dos 3 principais países: Suíça, Dinamarca e 

Luxemburgo, respectivamente, €189, €159 e €143.  

O Brasil tinha no ano de 2012 pouco mais de 700mil hectares, correspondendo menos 

do que 0,3% a extensão de terra arável destinada a produção orgânica. Entretanto, se for 

considerado a Wild Collection, o país passaria a ter pouco mais de 1.2 milhões de hectares o 

que o deixaria em quinto colocado no ranking dos dez países com as maiores áreas de coleta 

silvestre e, de acordo com o disponibilizado, o quarto país em quantidades de colmeias 

orgânicas com quase 97mil unidades (Cf. FiBL&IFOAM, 2014). 

Os gráficos abaixo foram retirados do FiBl e IFOAM (2014) e demonstram, 

respectivamente, no primeiro gráfico o crescimento da área destinada a produção do 

orgânicos no mundo, no segundo os principais países em tamanho de área destinada a 

produção orgânica, no terceiro os que possuem grande porcentagem de suas áreas agrícolas 

destinadas a produção orgânica e, por último, os dez maiores em área destinada a coleta 

silvestre. 

 

                                                           
27 A instituição foi fundada em 1973 na Suíça e emprega atualmente 175 pessoas. Seus objetivos são a pesquisa, 
desenvolvimento e consultoria para a agricultura orgânica de acordo com o site da FiBL Disponível em: 
<http://www.fibl.org/de/ueber-uns.html>. Último acesso em10 de maio de 2016.  
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Segundo o Instituto de Promoção do Desenvolvimento (IPD,2011) o mercado de 

distribuição de produtos orgânicos se concentrava 77% nos supermercados, bem acima de 

países como Reino Unido (74%), Suíça (57%), França (38%), Estados Unidos (31%), 

Alemanha (26%) e Itália (23%), totalizando somente no Grupo Pão de Açúcar quase 76 

milhões de reais no ano de 2010.  
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Conforme o Censo (2006)28 no Brasil existiam 90.497 estabelecimentos que faziam 

o manejo orgânico e eram ou não certificados por entidade credenciada, o que configurava 

1,75% dos 5.175.489 de estabelecimentos recenseados. As principais regiões eram: o 

Nordeste com 42.236, onde somente na Bahia existiam 15.194; o Sul com 19.275, 

destacando o Rio Grande do Sul com 8.532; o Sudeste com 18.715, em que Minas Gerais 

contava com 12.910; o Norte com 6.133, no qual Pará reunia 2.362; e o Centro-Oeste com 

4.138, dos quais 1.619 localizavam-se no Mato Grosso.  

A tabela 1 (IPD, 2010. p. 25) apresenta o valor das produções correspondente a cada 

Estado brasileiro. Conclui-se que os principais Estados com relação ao valor da produção 

total são Minas Gerais (11,1%), Ceará (10,6%) e Bahia (8,2%). Considerando o tipo de 

atividade o Ceará se destaca com as Lavouras Permanentes, Minas Gerais com as Lavouras 

Temporárias e São Paulo com a Horticultura. 

 

 

                                                           
28 “O Censo Agropecuário 2006 investigou, pela primeira vez, a prática de agricultura orgânica nos 
estabelecimentos agropecuários. O estabelecimento deveria informar se faz (ou não) agricultura orgânica, se 
sua produção é (ou não) certificada. Não foram consideradas como agricultura orgânica, as práticas agrícolas 
que, apesar de não utilizarem agroquímicos, o produtor não as identificava como tal ou desconhecia, ou não se 
interessava pelas normas técnicas exigidas pelas instituições e entidades de classes certificadoras” (CENSO, 
2006. p. 140). 
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Ainda, de acordo com o IPD (2010. p. 39) a maioria dos estabelecimentos que 

adotaram os métodos de produção orgânico no país foram os estabelecimentos familiares. 

 

Conforme o IBGE (2006) as principais culturas no país eram pecuária e criação de 

outros animais com 38.014 estabelecimentos, totalizando 42,01%; produção de lavouras 

temporárias com 30.168 estabelecimentos, o que correspondia a 33,34%; e produção de 

lavouras permanentes, perfazendo 9.557, os quais correspondiam 10,56% do total dos 

estabelecimentos que praticavam os métodos de produção orgânica. No entanto, ao 

considerar o total de estabelecimentos por atividade a produção orgânica ganha destaque 

para a atividade da horticultura e floricultura, da qual 8,900 estabelecimentos 

correspondiam a 4,4% do total de 200.379. Para efeito de comparação, a atividade de manejo 

orgânico de pecuária e criação de outros animais possuía somente 1,67% dos 2.277.211 

estabelecimentos que desenvolviam esta atividade.  
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5. Considerações finais 

 É nítido que houve crescimento da produção alimentar e da sua disponibilidade per 

capita no mundo especialmente no o período do pós-guerra, embora esta disponibilidade não 

tenha ocorrido de forma igualitária entre os países. Também foi demonstrado que os novos 

meios de produção agrícola e as tecnologias da Segunda Revolução Agrícola, ou comumente 

chamada de Revolução Verde nos países em desenvolvimento, utilizam grande parte de 

insumos externos aos locais de produção, o que leva a uma dependência de produtos não 

renováveis e ao aumento da poluição no setor agrícola mundial.  

 As preocupações com o crescente uso de insumos industriais, que eram empregados 

desde o começo do século XX e que se intensificaram nas décadas de 1950 e 1970 na 

produção de gêneros alimentícios, levaram as primeiras considerações sobre a inconsistência 

do modelo agrícola e ao reaparecimento das alternativas de produção que degradassem em 

menor escala o meio ambiente promovessem uma alimentação saudável e que respeitassem 

as outras dimensões agroecológicas. 

 As políticas públicas direcionadas à agricultura orgânica no Brasil tiveram bastante 

destaque especialmente a partir dos anos 2000 com a institucionalização da lei dos orgânicos, 

criação e expansão (valores destinados) de novas linhas de créditos destinadas 

exclusivamente para este tipo de produção. Ademais, a ampliação desta agricultura também 

foi fomentada através de chamadas públicas para assistência técnica e extensão rural 

focalizadas na agricultura familiar, nos quilombos e nas comunidades indígenas.  

 Os critérios relacionados as compras para estoques públicos e à aquisição de 

alimentos para alimentação escolar igualmente impulsionaram produção de alimentos 

orgânicos no país, de forma a respeitar as dimensões sociais, políticas, econômicas, éticas e 

ecológicas.  

 Embora sua participação na geração de alimentos seja menor com relação à produção 

convencional, a produção orgânica no Brasil tem condições de se desenvolver de forma mais 

rápida no país como uma alternativa mais saudável, justa e distributiva no meio local, 

respeitando as diferenças culturais e ambientais de cada região, fortalecendo a produção 

agroecológica forte, diferentemente da agroecologia de mercado. 

 Infelizmente até a conclusão desse trabalho novos dados referentes a quantidade de 

produtores, produtos, investimento, assistência técnica, etc. realizados pelo IBGE através do 

Censo Agropecuário não foram disponibilizados. Apesar disso, o Brasil, como foi 

demonstrado, já possui destaque especialmente na forma extrativista. A adoção de novas 
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medidas para ampliação desse novo paradigma produtivo deverá tanger as decisões das 

classes políticas, das organizações não governamentais e da participação social. 
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AXEXO A. 

Repasses do Ministério da Educação para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Estados Capitais* 
Valor Transferido 
para aquisição de 

alimentos (a) 

Aquisição de 
alimentos 

proveniente da 
Agricultura 
Familiar (b) 

(b/a) 

AC Rio Branco R$         2.133.204,00 
 

R$       464.057,22 
 

21,75% 
 

AM Manaus R$       18.639.712,80 R$   8.212.650,64 44,06% 
AP Macapá R$         3.539.604,00 R$         12.000,00 0,34% 
BA Salvador R$       13.543.602,00 R$   3.330.844,00 24,59% 
CE Fortaleza R$       16.263.510,00 R$       927.557,25 5,70% 
DF Distrito Federal R$       28.292.206,40 R$   4.221.364,36 14,92% 
ES Vitória R$         4.497.024,00 R$   1.568.516,06 34,88% 
GO Goiânia R$         9.864.954,00 R$   4.549.855,05 46,12% 
MG Belo Horizonte R$       21.257.221,20 R$   6.318.152,34 29,72% 
MS Campo Grande R$         7.701.424,00 R$   2.383.346,05 30,95% 
MT Cuiabá R$         5.689.503,60 R$   1.476.078,99 25,94% 
PA Belém R$         6.026.958,00 R$   3.102.643,39 51,48% 
PI Teresina R$         8.948.922,00 R$   4.156.311,55 46,44% 
PR Curitiba R$       15.594.228,00 R$           2.104,19 0,01% 
RN Natal R$         4.727.502,00 R$       209.570,34 4,43% 
RO Porto Velho R$         3.756.756,00 R$       246.141,66 6,55% 
RR Boa Vista R$         2.129.872,00 R$   1.685.715,56 79,15% 
RS Porto Alegre R$         8.103.814,00 R$   2.914.301,62 35,96% 
SC Florianópolis R$         3.503.904,00 R$   1.180.822,45 33,70% 
SE Aracajú R$         2.469.342,00 R$       166.534,38 6,74% 
SP São Paulo R$       94.803.702,00 R$   8.519.196,10 8,99% 
TO Palmas R$         3.986.694,00 R$   2.696.769,35 67,64% 

Média    28,19% 
Tabela 2 – Remessas do Ministério da Educação para o Programa Nacional de Alimentação escolar. Fonte: 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
(2014). *Nada consta nas capitais Maceió, São Luis, João Pessoa, Recife e Rio de Janeiro. 
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ANEXO B. 

Estufas na região de Almería, Espanha. 

 
FOTO 1: Estufas do Campo de Dalías, província de Almería, Espanha. FONTE: Earth Observatory, NASA 

(04 de fevereiro, 2004). Disponível em: <http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=4508>.  


