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Na última semana o governo federal deu provas de que aposta na agricultura familiar para 
elevar a produção de alimentos no País. No entanto a escassez de dados sobre o setor deve 
impossibilitar no médio prazo uma análise sobre o impacto das novas políticas.  
 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o resultado do primeiro Censo 
Agropecuário que engloba a agricultura familiar ainda não tem data definida para sua 
divulgação e pode ser adiado para o início do próximo ano. 
 
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) ainda utiliza informações de um levantamento 
feito pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) entre 1995 e 1996. O 
único dado recente é o do número de agricultores que acessam o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) que na safra 2006/2007 responderam por mais 
de 1,6 milhão de contratos num montante que supera os R$ 8,4 milhões. 
 
Para a safra 2008/2009 a agricultura familiar contará com recursos públicos da ordem de R$ 
13 bilhões — R$ 1 bilhão a mais que no ano passado— disponíveis a partir de 1º de julho. Com 
uma dívida que ultrapassa os R$ 5 bilhões os pequenos agricultores pediam pelo menos R$ 14 
bilhões. 
 
Também na semana passada o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
Wagner Rossi, confirmou o encaminhamento de uma proposta para a criação de uma nova 
modalidade de garantia de preço mínimo que beneficiaria diretamente o pequeno produtor. 
"Quem tem melhores condições de ampliar a área e a produção é o pequeno agricultor porque 
com algum incentivo já é possível perceber o impacto na produção", avalia. 
 
Por meio da Conab agora as associações e cooperativas de agricultores familiares que se 
beneficiam dos mecanismos de Formação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), cujo teto é de R$ 3,5 mil se fizerem o pagamento em espécie poderão também ter 
acesso a outra parcela de mesmo valor disponível em outras modalidades.  
 
Faz parte do pacote anunciado pelo governo ainda uma suplementação de R$ 200 milhões 
para a assistência técnica e R$ 364 milhões para a extensão rural, uma linha de crédito 
específica para recuperação e manejo de solo cujo financiamento será de até R$ 7 mil, com 
juros de 1% ao ano.  
 
Outro destaque é a ampliação inclusão do trigo, mamona e girassol no Programa de Garantia 
de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF). 
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