
 

 

 

 

TEMA: AGRICULTURA FAMILIAR DIVERSIFICADA E SUSTENTÁVEL 
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EBDM-ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

Os estudos básicos são elaborados pelas Entidades de Classe ligadas ao 
Sistema Confea/Crea/Mútua e tem como finalidade orientar os partidos políticos, 
candidatos, gestores públicos, autoridades e lideranças municipais acerca das ideias e 
soluções da engenharia, agronomia e geociências para o desenvolvimento sustentável 
dos municípios. 

1 TÍTULO 

Apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar diversificada e 
sustentável 

2 PÚBLICO ALVO 

Agricultores familiares do município. 

3 PROBLEMA/JUSTIFICATIVA 

O estado do Paraná ao longo das últimas décadas tem registrado um 
aumento nas áreas cultivadas com soja e milho. Segundo dados do DERAL – 
Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do 
Estado do Paraná, no ano de 2019, o agronegócio respondeu por aproximadamente 
77% das exportações. Dentre as principais commodities exportadas estão a soja que 
ocupa o 1º lugar com 13,26 milhões de toneladas e US$ 4,79 bilhões, e o milho, com 
4,54 milhões de toneladas e US$ 789 milhões.  

O avanço das culturas de milho e soja foi criando uma estrutura voltada 
para a comercialização de agrotóxicos, sementes, fertilizantes e consequentemente a 
compra da produção, liderado pelas grandes cooperativas, ou seja, fortalecendo um 
modelo de agricultura extremamente dependente de insumos externos à propriedade. 
A assistência técnica passou a ser um serviço fornecido por essas empresas, porém 
voltado exclusivamente para grandes culturas.  

O modelo centrado no binômio soja/milho tem viabilizado grandes e por 
vezes as médias propriedades. As pequenas propriedades não conseguem escala de 
produção que permita ganhos econômicos significativos, até porque a maioria destes 
pequenos agricultores necessita contratar serviços para a semeadura, operações de 
manejo de pragas e colheita o que aumenta ainda mais o custo de produção. Desta 
forma, não há dúvidas que a diversificação dos cultivos, com o uso de mão de obra 
familiar é o que se mostra como uma alternativa para viabilizar a agricultura familiar e 
dentre as culturas principais estão o que se denomina de “HFs” – Hortaliças e 
frutíferas. 

Em virtude da estrutura, que é voltada para a produção de commodities 
em municípios como no Norte Pioneiro, os agricultores familiares ficam, em sua 
maioria, desassistidos no que se refere à assistência técnica, principalmente voltada à 



 

 

 

produção dos HFs. Apenas aqueles municípios que contam com assessoria técnica 
estadual, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR-Paraná 
(Emater), possuem orientação técnica voltada às atividades de cultivo de HFs. Apesar 
disso, o número de profissionais que possuem  tal formação ainda é pequeno. Além 
disso, diversas atividades ocupam esses profissionais, fazendo com que a assistência 
técnica, voltada à melhoria da produtividade e qualidade das culturas não seja 
executada. Somado a isso, são raros os casos de municípios que possuem uma 
Secretaria Municipal de Agricultura com equipe onde haja o profissional de agronomia 
em seus quadros, voltados à assistência técnica para atividade de diversificação e 
comercialização. 

Outro aspecto a ser considerado é que os agricultores familiares não tem 
acesso a insumos adequados, em especial quando se trata de agrotóxicos registrados 
para HFs. Esse fator, somado a falta de assistência, tem favorecido o uso de 
agrotóxicos sem registro para as culturas, com consequente geração de resíduos 
proibidos, além de abrir espaço para o comércio de produtos fraudados e falsificados, 
como exemplo produtos que são vendidos por “comerciantes ambulantes” ou via 
internet como “inseticidas naturais” ou apenas fertilizantes, porém, com agrotóxicos 
em sua composição, colocando assim em risco a saúde do usuário e dos consumidores. 
Estes fatos tem sido constatados pela ADAPAR – Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná, por meio de suas atividades fiscalizatórias em propriedades rurais que 
envolvem desde a amostragem de produtos para análise de resíduos de agrotóxicos, 
bem como a fiscalização do uso de insumos. 

Nos últimos anos foram instituídas políticas públicas de fortalecimento da 
agricultura familiar, com destaque ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
através do qual órgãos públicos adquirem produtos da agricultura familiar e os 
destinam às populações em situação de insegurança alimentar, e o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), que objetiva fornecer alimentação aos alunos da rede 
pública de ensino, e onde ao menos 30% do montante repassado pelo Governo 
Federal para operacionalização do programa deve ser usado para aquisição de 
produtos oriundos da agricultura familiar. Essa modalidade de aquisição de produtos 
da agricultura familiar tem se mostrado um importante canal para a comercialização 
da produção e viabilização de muitas pequenas propriedades.  

Além disso, o Paraná regulamentou, por meio do Decreto Estadual nº 
4.211/20, a introdução gradativa de alimentos orgânicos na alimentação escolar. A 
partir desse decreto, foi estabelecido um valor 30% superior ao obtido na produção 
convencional, para produtos oriundos da agricultura orgânica. Trata-se de um 
importante estímulo à produção orgânica, mais sustentável. Porém, a produção 
orgânica exige orientação técnica de qualidade e com frequência.  

Ainda no que diz respeito à agricultura orgânica, observa-se um aumento 
crescente, próximo à 20% ao ano, no consumo de produtos orgânicos em todo o Brasil, 
fazendo com que as importantes redes de supermercados do município criem 
gôndolas específicas para tais produtos. Apesar desse espaço existir, os HFs orgânicos 
comercializados na rede varejista são provenientes, em sua maior, das regiões de 



 

 

 

Londrina e Curitiba. O estado do Paraná possui um dos maiores números de 
produtores orgânicos certificados de todo o Brasil. Apesar disso, a distribuição desses 
produtos ao longo do território paranaense é desigual.  

Outro ponto que merece destaque são as feiras livres do município, que 
têm se tornado espaços pouco voltados à venda de produtos da agricultura familiar. 
Tal fato é decorrente das dificuldades dos produtores em obterem produtos de 
qualidade ao longo do ano. O que se observa é a obtenção de produtos de maneira 
sazonal, não atendendo às expectativas dos consumidores. Além disso, quase não se 
observa agregação de valor nos produtos, através de embalagens, processamento 
mínimo e transformação, por exemplo. Dessa maneira, o produtor acaba perdendo 
espaço no mercado, pela pouca atratividade de seus produtos.  

Diante de tal cenário, é indispensável a elaboração de políticas públicas 
municipais de apoio à agricultura familiar. Políticas estas voltadas ao aumento na 
rentabilidade da propriedade agrícola familiar e na construção de sistemas produtivos 
mais sustentáveis. Faz-se necessária a construção de equipes municipais voltadas à 
assistência técnica para a agricultura familiar, que some esforços às equipes estaduais, 
através do IDR-Paraná e Adapar, na busca de maior sustentabilidade da produção. 

4 OBJETIVOS 

a) Propor a implementação de políticas públicas de apoio à 
diversificação de atividades de agricultores familiares do 
município; 

b) Propor a estruturação de equipes técnicas, por meio da 
contratação, preferencialmente via concurso público, de 
profissionais da agronomia para assistência técnica voltada à 
produção e comercialização de HFs. 

5 PROPOSTAS 

O município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 
implementará Programa de Apoio a Agricultura Familiar contemplando: 

a) estruturação de equipe para assistência técnica agronômica; 
b) capacitação de agricultores para a produção/manejo de 

hortaliças e frutíferas; 
c) assistência técnica com apoio e orientação para o manejo das 

culturas; 
d) assistência no planejamento e organização de escalas de 

produção visando melhorar o escoamento destes produtos; 
e) organização, planejamento e estruturação de uma rede de 

comercialização com ênfase aos programas governamentais de 
aquisição de alimentos, feira livre e cestas de produtos para 
venda direta ao consumidor final; 


