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RESUMO 

 

Embora a agricultura familiar seja uma categoria pertinente à economia brasileira, até a década 

de 1990 não contava com políticas públicas para o seu desenvolvimento. A criação do Sistema 

Nacional de Crédito Rural, na década de 1960, representou algum avanço para a agricultura 

brasileira, mas beneficiou prioritariamente os grandes produtores. A criação do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) modifica esse cenário. 

Institucionalizado pelo Decreto Presidencial 1.946, de 28 de julho de l996, objetiva-se a redução 

das desigualdades, inclusão socioeconômica dos agricultores familiares em toda sua 

diversidade e a segurança alimentar da população. Considerando este contexto, o estudo teve 

como objetivo avaliar os impactos do PRONAF nos indicadores socioeconômicos do município 

de Cachoeira do Sul – RS com base no período de 2003 a 2017. A pesquisa foi desenvolvida 

no período de março a dezembro do ano de 2020. O estudo foi caracterizado como quantitativo, 

com a coleta e análise de dados secundários sobre o Pronaf (acesso e valores), além dos 

indicadores econômicos e de desenvolvimento. Verificou-se que o modelo de regressão 

apresentado é significativo, demonstrando a relação entre os valores do Pronaf e os indicadores 

selecionados: PIB municipal, PIB per capita, PIB agronegócio, Valor Agregado Bruto e Índice 

de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE). Demonstrou-se que há significância entre as 

variáveis analisadas, ou seja, pode-se verificar que os recursos injetados no Pronaf interferem 

nos indicadores socioeconômicos analisados. 

 

Palavras-chaves: Políticas públicas. Crédito rural. Agricultura Familiar. Indicadores 

socioeconômicos. Pronaf. 
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ABSTRACT 

 

Although family farming is a category relevant to the Brazilian economy, until the 1990s it did 

not have public policies for its development. The creation of the National Rural Credit System, 

in the 1960s, represented some progress for Brazilian agriculture, but it mainly benefited large 

producers. The creation of the National Family Agriculture Strengthening Program (PRONAF) 

changes this scenario. Institutionalized by Presidential Decree 1,946, of July 28, 1996, the 

objective is to reduce inequalities, socioeconomic inclusion of family farmers in all their 

diversity and the food security of the population. Considering this context, the study aimed to 

assess the impacts of PRONAF on the socioeconomic indicators of the municipality of 

Cachoeira do Sul - RS based on the period from 2003 to 2017. The research was carried out 

from March to December of the year 2020. The The study was characterized as quantitative, 

with the collection and analysis of secondary data on Pronaf (access and values), in addition to 

economic and development indicators. It was found that the regression model presented is 

significant, demonstrating the relationship between the Pronaf values and the selected 

indicators: municipal GDP, GDP per capita, agribusiness GDP, Gross Value Added and 

Socioeconomic Development Index (IDESE). It was shown that there is significance between 

the variables analyzed, which is, it can be seen that the resources injected into Pronaf interfere 

with the socioeconomic indicators analyzed. 

 

Keywords: Public policies. Rural credit. Family farming. Socioeconomic indicators. Pronaf. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Agricultura Familiar é uma categoria social e analítica representativa no Brasil. 

Conforme os autores Schneider, Mattei e Cazella (2004) até o início da década de 1990 não se 

existia alguma política pública abrangente a nível nacional especifica ao atendimento social e 

econômico da agricultura familiar. Tendo em vista as dificuldades provindas da segunda metade 

dos anos 80 em especial a disponibilidade de crédito e da queda da renda, os agricultores 

familiares encontravam-se esquecidos diante da nova conjuntura econômica e comercial. Assim 

a década de 1990 foi marcada por alguns fatores decisivos para mudar o cenário do 

desenvolvimento rural.  

 Ainda segundo os autores citados, cronologicamente esse processo de mudanças na 

política agrícola teve início a partir de 1994, onde no governo de Itamar Franco criou o 

Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP) que tinha como objetivo 

destinar um volume de crédito com taxas de juros mais acessíveis aos agricultores familiares. 

 Só em 1995, durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso, o PROVAP foi 

totalmente reformulado, sendo assim, essas modificações deram origem ao Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), onde em 1996 institucionalização 

ocorreu através do Decreto Presencial nº 1.946 de 28 de julho de 1996. Desse ano em diante, o 

programa tem se firmado como a principal política pública do Governo Federal para apoiar os 

agricultores familiares (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004). 

 Conforme a Resolução nº 2.310 datada em 29 de agosto de 1996 do Banco Central do 

Brasil (BACEN), o “Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

destina-se ao apoio monetário das atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas 

mediante emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família”. 

 Mediante aos acontecimentos mais acentuados que ocorreram na esfera das políticas 

públicas para o meio rural brasileiro, destaca-se da criação do PRONAF. O surgimento deste 

programa representa o reconhecimento e a legitimação do Estado de uma nova categoria social 

– a de agricultores familiares, onde eram denominados por termos como pequenos produtores, 

produtores familiares, produtores de baixa renda ou agricultores de subsistência (GRISA; 

SCHNEIDER, 2015). 

 De acordo com Mattei (2006), o Brasil é um dos poucos países do mundo que possui 

um conjunto de políticas públicas para o desenvolvimento rural, onde objetiva-se a redução das 

desigualdades, inclusão socioeconômica dos agricultores familiares em toda sua diversidade e 

a segurança alimentar de toda a população. Portanto, essa temática sobre a agricultura familiar 
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tem sido objeto de estudo no âmbito do desenvolvimento rural, visto que a agricultura familiar 

foi regulamentada pela Lei 11.326 de 2006. Ademais, os agricultores que estão inseridos no 

contexto da lei são beneficiados por políticas públicas do governo federal. 

 Em concordância com Kageyama (2004) define-se desenvolvimento um crescimento 

econômico, justiça, participação social e preservação ambiental. Este desenvolvimento 

privilegia o ser humano na sua integralidade, onde, possibilita a construção da cidadania. 

Desenvolvimento é um processo histórico de mudança social em que a sociedade é 

transformada ao longo do tempo; um esforço consistente e deliberado de determinadas 

agências, governos e instituições para produzir mudanças (GUANZIROLI, 2007). 

 Conforme Navarro (2001), desenvolvimento rural se diferencia das demais 

conceituações por uma característica especifica. Trata-se de uma ação previamente articulada 

que induz à mudanças em um determinado ambiente rural. O desenvolvimento rural implica a 

criação de novos produtos e/ou serviços associados a novos mercados, bem como, formas de 

redução de custos com a utilização de tecnologias. Ainda assim, tenta reconstruir a agricultura 

de modo regional, não apenas em seu modo local, representando uma saída para as limitações 

e carência de perspectivas intrínsecas ao paradigma da modernização e ao veloz aumento de 

escala e industrialização que ela impõe (ABROMOVAY, 2000). 

De acordo com o último Censo Agropecuário 2017, cerca de 85% do total dos 

estabelecimentos rurais do país pertencem a grupos familiares, envolvendo um universo de 13,8 

milhões de pessoas que são responsáveis por significativa parcela da produção de alimentos 

consumidos pela população brasileira, tanto aqueles considerados básicos, como para as 

grandes cadeias agroindustriais. Diante desse contexto de estudo, o município de Cachoeira do 

Sul possui um território de 3.735 km², com uma população segundo IBGE 2017, 83.827, sendo 

71.279,95 na área urbana e 12.547,05 (em torno de 15%) na área rural do município, onde 

grande parcela dessa população possui entre 51 a 60 anos com no máximo dois a três membros. 

Segundo o IBGE 2018, a densidade demográfica do município é de 22,44 hab./km². Em 

Cachoeira do Sul, onde segundo os dados do Censo agropecuário de 2017, 1.759 

estabelecimentos são pertencentes da agricultura familiar. 

Considerando este contexto, o estudo teve como questão norteadora:  quais são os 

impactos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) nos 

indicadores socioeconômicos do município de Cachoeira do Sul – RS? 

Diante das questões consideradas, este estudo tem o objetivo de analisar os impactos do 

PRONAF nos indicadores socioeconômicos do município de Cachoeira do Sul – RS com base 
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no período de 2003 a 2017. Especificamente, pretende-se identificar a evolução do Pronaf no 

município de 2003 a 2017, identificando número de acessos, valores e perfil dos beneficiários; 

Avaliar os impactos do Pronaf nos indicadores socioeconômicos, como PIB municipal, per 

capita, PIB Agronegócio, VAB agropecuário e Índice de Desenvolvimento Socioeconômico 

(IDESE). 

No Brasil, o meio rural era visto historicamente como um local atrasado. Somente na 

década de 1990 o Governo Federal reconheceu a importância da implementação de políticas 

públicas, políticas de desenvolvimento rural, política pública de crédito específica para a 

agricultura familiar, com recursos direcionados para o meio rural. 

 Diante deste contexto, os agricultores familiares são os que mais sofrem com esses 

problemas devido falta de recursos para manter a atividades agrícolas e não-agrícolas. Em 

grande parte, isso acarreta na miséria e na migração destes para os centros urbanos, gerando 

grandes limitações no crescimento econômico do país. 

 A percepção de um hiato acadêmico motivou o estudo, sendo importante ressaltar o 

vínculo pessoal que a autora-pesquisadora possui com o tema através de sua vivência desde o 

início da graduação com o público alvo presente neste estudo. 

 A autora buscou o conhecimento do tema para auxiliar os atores presentes, bem como, 

trazer especialização no tema, almejando-se um futuro mestrado e doutorado na área de 

desenvolvimento rural como também uma formação profissional no âmbito de atuar na gerência 

ou planejamento dessa política pública de desenvolvimento rural. 

 As políticas de credito rural surgem como uma maneira de estimular a produção agrícola 

através de investimentos em avanços tecnológicos, buscando melhorar a estrutura dessas 

propriedades onde possibilita o desenvolvimento rural. Se somando aos projetos de inclusão 

social, o crédito rural pode também proporcionar maior qualidade de vida e a permanência 

destes no meio rural, sua reprodução social, fortalecendo a sucessão familiar. 

 Ao que tudo indica, não há estudos com esse foco no município. Os resultados poderão 

contribuir para avaliar o impacto dos recursos injetados no crédito aos agricultores familiares 

nos indicadores socioeconômicos. 

Partindo do exposto, este trabalho está organizado em 5 capítulos. O primeiro capítulo 

é de caráter introdutório. O segundo abordará todo o referencial teórico pertinente ao tema 

abordado, a fim de contextualizar e enriquecer este estudo. No terceiro, apresenta-se a 

metodologia de pesquisa adotada para a investigação. No quarto capítulo faz-se a descrição dos 
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dados e análise dos resultados e, por fim, no quinto capítulo são expostas as considerações finais 

em resposta a questão problema da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Na seção seguinte, procurou-se extrair, da literatura recente, os elementos básicos, e de 

alguma forma consensuais, que devem definir na seção 2.1 a visão histórica do 

desenvolvimento (rural), onde a partir desses elementos, propõe-se, estudar quatro indicadores 

socioeconômicos, pelos quais descreve-se: Produto Interno Bruto (PIB), PIB per capita, PIB 

agronegócio, Valor Agregado Bruto (VAB) e Índice de Desenvolvimento Socioeconômico 

(IDESE). Na seção 2.2 a contextualização da agricultura familiar, seguimos para a seção 2.3 

onde descreve-se o breve histórico da evolução do sistema nacional de crédito rural - 

crédito rural no Brasil, onde na seção seguinte (2.4) descreve-se o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

 

2.1 VISÃO HISTÓRICA DO DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

Segundo Navarro (2001), nos últimos 50 anos, o conceito de desenvolvimento envolvia 

principalmente dois aspectos: o primeiro surgiu nos anos posteriores à Segunda Guerra 

Mundial, principalmente a partir da década de 1950, continuou até o final da década de 1960. 

Na década de 1970, o segundo momento apareceu recentemente e os limites foram traçados 

desde meados da década de 1990. 

Conforme Conterato (2008) O primeiro marco de desenvolvimento visa o meio rural, 

onde as transformações tecnológicas e os efeitos da Revolução Verde no processo produtivo 

foram privilegiados. No período de modernização da agricultura, diante das concepções de 

desenvolvimento pautadas no crescimento econômico, diversos segmentos da sociedade foram 

afetados pela noção de progresso. Portanto, ações voltadas para o meio rural visam aumentar 

os índices de produtividade 

Segundo Hespanhol (2008), após a Segunda Mundial, o pacote tecnológico da chamada 

“Revolução Verde” se disseminou pelo mundo, atingindo até mesmo alguns países 

subdesenvolvidos. A Revolução Verde irrompe pelo mundo, atingindo até mesmo alguns países 

subdesenvolvidos. A Revolução Verde irrompe no Brasil com a promessa de modernizar o 

campo, erradicar a fome, aumentar a produção e, acima de tudo, como a nova era da agricultura 

e a busca do desenvolvimento nos países subdesenvolvidos. A modernização da agricultura 

esteve associada ao modelo de desenvolvimento produtivista que começou a ser contestado nas 

décadas de 1970 e 1980, dando origem ao surgimento de novas abordagens de 

desenvolvimento. 
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O conteúdo ideológico da modernização da agricultura, segundo Almeida (1997b, p. 

39), incorpora quatro elementos ou noções: 

 

[...] (a) a noção de crescimento (ou de fim da estagnação e do atraso), ou seja, 

a ideia de desenvolvimento econômico e político; (b) a noção de abertura (ou 

do fim da autonomia) técnica, econômica e cultural, com o consequente 

aumento da heteronomia; (c) a noção de especialização (ou do fim da 

polivalência), associada ao triplo movimento de especialização da produção, 

da dependência à montante e à jusante da produção agrícola e a inter-relação 

com a sociedade global; e (d) o aparecimento de um tipo de agricultor, 

individualista, competitivo e questionando a concepção orgânica de vida 

social da mentalidade tradicional. 

 

Somente a partir da década de 1990, houve uma mudança de enfoque e de entendimento 

sobre o desenvolvimento rural, o tema passou a ganhar espaço no Brasil sendo revitalizado e 

sobre novas abordagens. Dessa forma, a modernização da agricultura ocorre 

concomitantemente à formação do complexo agroindustrial, no qual se desenvolve a 

modernização da base técnica dos meios de produção (NAVARRO, 2001). 

A partir desse período, as políticas públicas e as discussões teóricas sobre o 

desenvolvimento rural ressurgiram em bases totalmente distintas das da década de 1970. Essa 

retomada foi fortemente influenciada pelas transformações sociais, políticas e econômicas 

ocorridas no Estado, entre os atores da sociedade civil e nas abordagens analíticas dos próprios 

estudiosos e analistas. Foram essas mudanças gerais que influenciaram as discussões 

específicas sobre o tema do desenvolvimento rural, desdobrando-se em políticas 

governamentais voltadas para a reforma agrária e crédito para a agricultura familiar. Um fator 

importante no processo de ressurgimento do debate sobre o desenvolvimento rural no Brasil 

decorreu da crescente influência e ação do Estado no meio rural, ocorrida tanto por meio de 

políticas para a agricultura familiar quanto de ações relacionadas à reforma agrária, segurança 

alimentar, entre outras (SCHNEIDER, 2010). 

Veiga (2002), cita desenvolvimento rural uma tentativa de reconstrução das bases 

econômicas, sociais e ambientais, bem como, das próprias unidades familiares. Ou seja, o 

desenvolvimento rural representa uma possibilidade de ir afora da modernização técnica 

produtiva, onde apresenta-se como uma estratégia de sobrevivência local garantindo sua 

reprodução. Em Schneider (2004), a abordagem de desenvolvimento rural ganha relevância 

com o papel dos agricultores, que passam a orientar suas práticas produtivas não mais segundo 

o padrão agricultor-empresário profissional, mas, crescentemente, para o modelo de um 

agricultor-camponês, que é autônomo, domina tecnologias, toma decisões, controla e questiona 
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processos, enfim, decide sobre seu modo de viver e trabalhar nos marcos de uma sociedade 

capitalista. Ploeg (2011), a noção de desenvolvimento rural é frequentemente entendida como 

uma síntese mais ou menos concisa do que ocorre no meio rural. Essa noção não é 

necessariamente errônea; e muitos estudos significativos foram baseados neste ponto de partida, 

geralmente implícito. 

Conforme Kageama, (2008), permite-se incluir dimensões interessantes, bem como 

fazer comparações entre, por exemplo, diferentes regiões. Há, contudo, um duplo problema: 

 

(a) Aquilo que ocorre no espaço rural quase nunca pode ser tomado como o 

simples resultado de atividades, práticas e subprocessos mais ou menos 

alinhados. O rural é, antes, um amálgama de práticas heterogêneas, estilos 

mutuamente contrastantes, tendências de desenvolvimento divergentes, 

posições hegemônicas e mudanças quase subterrâneas que, a princípio, são 

praticamente imperceptíveis, mas que, por fim, podem mudar a paisagem. Há 

contradições em profusão neste mosaico, de modo que uma narrativa global e 

unidirecional pode tornar-se menos convincente (ou mesmo completamente 

míope). Isto ocorre, particularmente, quando existem processos de 

desenvolvimento que se contrapõem e que competem mutuamente no espaço 

rural. 

 

(b) Além disso, a noção de desenvolvimento rural é operada, nas múltiplas 

práticas que juntas constituem o rural, como um conceito normativo. Na 

prática, tal conceito não pretende simplesmente sintetizar e alinhar o que está 

em curso. Antes, busca marcar a diferença. E, embora não haja uma razão a 

priori para realizar a análise da intencionalidade que atores específicos (sejam 

eles estatais, movimentos rurais ou redes de agricultores e de consumidores 

etc.) atribuem aos ou investem nos processos de desenvolvimento rural, 

desconsiderar totalmente as diferentes posições e projetos também seria 

leviano -ainda mais, tendo em vista que estes últimos podem efetivamente 

conduzir, pelo menos em parte, o que está ocorrendo. Isto é especialmente 

verdadeiro quando, entre vários processos de desenvolvimento distintos, uma 

trajetória específica é rotulada de desenvolvimento rural. 

 

 Na visão de Delgado (1995), o apoio ao desenvolvimento rural exigia novos requisitos, 

que estavam relacionados com o rápido desenvolvimento da globalização. Entre outros fatores, 

esses países são caracterizados por uma competição mais intensa, não participação do Estado, 

privatização de serviços públicos e / ou descentralização. As políticas setoriais adotadas no 

nível federal têm mostrado limitações no apoio à agricultura brasileira, especialmente ao 

diversificado sistema de produção familiar. Segundo Touzard (1995), as atividades agrícolas 

devem estar localizadas na junção entre o departamento e o território. 

 Nesse sentido, visando o desenvolvimento de regiões rurais menos favorecidas no 

Brasil, foi implantado durante os anos da década de 2000 a Política dos Territórios Rurais de 
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Cidadania – PRONAT, a nível federal, pelo MDA, para difusão das políticas públicas nessas 

áreas, confecção de documentos pessoais, etc (SABOURIN, 2017). 

 Ainda segundo Sabourin (2017), o PRONAT é uma proposta complexa, inovadora e 

desafiadora para renovar as políticas federais, regionais e locais de desenvolvimento rural. Na 

verdade, o PRONAT, assim como o Programa dos Territórios da Cidadania-PTC, a ele 

associado desde 2008, são de natureza transversal, que não se destinavam a abranger apenas 

toda a agricultura familiar, mas na verdade se dirigia quase exclusivamente a esta categoria. 

 Apesar das limitações e ambiguidades do Programa, o mesmo introduziu a primeira 

abordagem territorial da política agrícola ao vincular o financiamento da infraestrutura coletiva 

à revisão do desenvolvimento rural do conselho municipal e à formulação de planos municipais. 

Se o desenvolvimento rural envolve primeiramente ações realizadas em nível local (produção, 

desenvolvimento de recursos naturais, etc.), então também depende da articulação entre várias 

análises, decisões e ações (TONNEAU, 2002; SABOURIN Et al., 1997). Abramovay (2002) 

comentou sobre a sinergia entre comunidades locais e diferentes áreas do estado e ações 

públicas. 

 

2.1.1 Indicadores socioeconômicos e a relação com o desenvolvimento 

 

Um indicador é um instrumento que possibilita medir aspectos de um determinado 

conceito, certa realidade, fenômeno. O seu objetivo principal é “… traduzir de forma 

mensurável determinado aspecto de uma realidade dada (situação social) ou construída (ação 

de governo)” (Brasil, 2010, p. 4).  

Para este estudo, a autora utilizou-se de cinco indicadores socioeconômicos, os quais 

descreve-se: Produto Interno Bruto (PIB), Produto Interno Bruto Per Capita (PIB Per Capita), 

Produto Interno Bruto Agronegócio (PIB Agro), Valor Agregado Bruto (VAB) e por fim o 

Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE). 

A seguir, na Tabela 1, abaixo se relaciona os indicadores socioeconômicos propostos 

neste estudo definidos pela autora. 

 

Tabela 1 – Indicadores Econômicos e de Desenvolvimento. 

ÍNDICES AUTORES ANO DEFINIÇÃO 

 

Produto Interno 

Bruto (PIB) 

Simon 

Kuznets 
1937 

Indicador de fluxo de novos bens e serviços 

finais produzidos durante um período. 
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PIB per capita 

Divisão do PIB pelo número de habitantes), 

que mede quanto do PIB caberia a cada 

indivíduo de um país se todos recebessem 

partes iguais, entre outros estudos. 

PIB Agronegócio 

O PIB do agronegócio brasileiro refere-se, 

portanto, à renda gerada de forma sistêmica 

na produção de insumos para a agropecuária, 

acrescida da renda gerada na produção 

primária e se estendendo por todas as demais 

atividades que processam e distribuem o 

produto ao destino final (consumo doméstico, 

exportação ou estoques). 

Valor Agregado 

Bruto 
  

É o valor que cada setor da economia 

(agropecuária, indústria e serviços) acresce ao 

valor final de tudo que foi produzido em uma 

região. 

IDESE  2000 

É o indicador-síntese que tem o propósito de 

mensurar o nível de desenvolvimento. Avalia 

a situação socioeconômica dos municípios 

gaúchos quanto à educação, à renda e à saúde, 

considerando aspectos quantitativos e 

qualitativos do processo de desenvolvimento. 
   Fonte: IBGE; Elaborado pela autora (2020). 

 

Neste artigo, a intenção é tratar de indicadores que quantifiquem o nível econômico da 

população, o seu grau de desenvolvimento e o nível de qualidade de vida da população. Os 

indicadores utilizados foram o Pib municipal, Pib per capita, Pib agronegócio, Valor Agregado 

Bruto (VAB) e IDESE. A proposta é fazer uma análise entre uma variável chamada dependente 

(neste caso dados do programa PRONAF) e outras variáveis chamadas variáveis independentes 

(PIB, VAB, IDESE). A escolha destes indicadores se deu quanto sua disponibilidade de dados, 

uma vez que os melhores parâmetros são inúteis quando não há dados disponíveis. A principal 

fonte de informação da síntese desses indicadores é realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE complementada com outras estatísticas.  

Considerando o desenvolvimento, há uma série de indicadores, porém, com a base de 

dados nos institutos e órgãos de pesquisa é de limitada acessibilidade. Nesse sentido, destacam-

se: o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice de Gini.   

Segundo Bezerra (2019), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma avaliação 

comparativa compilada pelos economistas Amartya Sen e Mahbub Ul Haq em 1990. Tem como 

objetivo medir o desenvolvimento humano com base em informações sobre a qualidade de vida 

e a economia territorial. Ele usa educação (taxa de alfabetização e taxa de matrícula), esperança 

de vida (expectativa de vida ao nascer) e renda (PIB per capita) como indicadores para medir o 
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nível de desenvolvimento humano em vários países. O índice varia de zero (sem 

desenvolvimento humano) a um (desenvolvimento humano total). Os países com um índice de 

desenvolvimento humano tão alto quanto 0,499 têm um baixo nível de desenvolvimento 

humano, os países com um índice de desenvolvimento humano entre 0,500 e 0,799 são 

considerados em um nível médio de desenvolvimento humano e os países com um índice de 

desenvolvimento humano superior a 0,800 são considerados como tendo alto desenvolvimento 

humano. 

Para avaliar a dimensão da renda, o padrão utilizado é a renda urbana per capita, ou seja, 

a renda média de cada morador da cidade. Para chegar a esse valor, some as rendas de todos os 

moradores e divida o resultado pelo número de pessoas que moram no município (incluindo 

crianças ou pessoas com renda zero). No caso do Brasil, o cálculo da renda urbana per capita é 

baseado nas respostas ao questionário do censo ampliado, mais detalhado do que o questionário 

geral e aplicado à amostra de domicílios entrevistada pelo pesquisador. Os dados coletados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são estendidos para a população total do 

município e, em seguida, usados para calcular a dimensão de renda do IDH-M (BEZERRA, 

2019). 

Essas variáveis foram mensuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), através dos Censos Demográficos de 2000 e 2010, do Censo Agropecuário de 2006 e 

do Perfil dos Municípios Brasileiros do ano de 2008 e, secundariamente, por meio do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) em 2013. 

O Índice de Gini (Índice de Gini) criado pelo matemático italiano Conrado Gini é uma 

ferramenta para medir o grau de concentração de renda de um determinado grupo. Ele apontou 

a diferença entre a renda dos mais pobres e dos mais ricos. Em termos de valor, varia de zero a 

um (alguns variam de zero a cem). O valor zero indica igualdade, ou seja, todos têm a mesma 

renda. O valor de um (ou cem) está no extremo oposto, ou seja, uma pessoa possui toda a 

riqueza (LETTIERI E PAES, 2006). 

Segundo Neri e Souza (2012), é uma representação numérica da função felicidade, 

retratando a relação entre a desigualdade de renda. Maio (2007) enfatizou que o coeficiente de 

Gini sempre foi o método mais popular de mensuração da desigualdade de renda. Entre os 

diversos indicadores que surgiram na nova realidade da virada do século, está o Índice de 

Desenvolvimento Econômico (Idese), da Fundação Siegfried Emmanuel Heysel de Economia 

e Estatística (FEE), do Rio Grande do Sul. Na definição do próprio órgão responsável, trata-se 
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de um indicador agregado que visa medir o nível de desenvolvimento dos municípios do estado. 

Seu objetivo é monitorar as mudanças nos indicadores socioeconômicos da cidade do Rio 

Grande do Sul e fornecer subsídios para o desenho de políticas públicas específicas para a 

identificação das necessidades municipais (FEE, 2017). 

Considerando os objetivos da pesquisa e o período proposto para a elaboração da análise 

dos dados e a realização dos testes, não foram utilizados os índices (IDH) e o Índice de Gini. 

Ambos não estão disponíveis nos institutos e nos órgãos de pesquisa, especificamente no que 

diz respeito aos números de Cachoeira do Sul, contexto no qual se aplica a pesquisa. Apesar 

disso, alguns gráficos evolutivos serão demonstrados na forma de apresentar os índices e seus 

respectivos valores para conhecimento do leitor.  

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 No Brasil, a partir de 2006 foram definidos alguns critérios que determinam o 

pertencimento do agricultor familiar a categoria social. De acordo com a Lei nº 11.326/2006 

considera-se agricultor familiar: 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, 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 percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 

pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei n 12.512, de 2011); 

IV - Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

 Para ser considerada agricultor familiar, a propriedade deve ter até quatro módulos 

financeiros (dependendo do município e da distância das áreas urbana e rural mais ou menos), 

esses locais utilizam principalmente mão-de-obra própria da família Base de apoio à renda 

familiar Das atividades econômicas relacionadas à própria empresa (LUIZ, 2017). 

 De acordo com Wanderley (2000), as regras são baseadas no PRONAF, que fornece 

recursos de projetos para pequenos produtores rurais, e sua taxa de juros é inferior à de outros 

tipos de produtores. Portanto, para poder utilizar o programa, o produtor deve apresentar a 

Declaração de Preferência do Pronaf (DAP) emitida por órgãos e entidades autorizadas pelo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39


29 
 

 

governo, e reconhecer no documento as características familiares da família propriedade.

 Segundo Schneider (2010), ainda voltado para o conceito de agricultura familiar, a 

família é entendida como um grupo social que compartilha o mesmo espaço (não 

necessariamente uma residência comum), ela está ligada por parentesco consanguíneo 

(afiliação), e outros membros não consanguíneos podem eventualmente pertencer a ela 

(adoção). Ou seja, a agricultura familiar é uma espécie de agricultura desenvolvida em pequenas 

terras rurais. Recebeu esse nome porque é formada por famílias (pequenos agricultores e alguns 

funcionários). A colheita dos produtos não é apenas seu alimento, mas também o consumo de 

parte da população (SCHNEIDER E NIEDERLE, 2008).  

 De acordo com a pesquisa de Foguesatto et al. (2016), a agricultura familiar desempenha 

um papel importante na economia brasileira, respondendo por mais de um terço da formação 

do produto interno bruto (PIB) agrícola, gerando renda e mantendo renda para os elegíveis 

agricultores Membros da família para seu sustento. 

 A importância da agricultura familiar se dá pela pequena parcela econômica de insumos 

externos e alto aproveitamento do solo, medidas de conservação do meio rural e baixo impacto 

ambiental, bem como, emprego de mão de obra. Contrariando os latifúndios, a agricultura 

familiar destaca-se pelo pequeno teor químico e pelo pouco emprego de altas tecnologias 

responsáveis pelo crescente desemprego no meio rural (ABRAMOVAY, et al, 1998; MATTE, 

SPANEVELLO, ANDREATTA, 2015). 

 De acordo com o último Censo Agropecuário 2017, cerca de 85% do total das 

propriedades rurais do país pertencem a grupos familiares, envolvendo um universo de 13,8 

milhões de pessoas são responsáveis por grande parte da produção de alimentos consumidos 

pela população brasileira, incluindo tanto a população básica quanto a grande cadeia 

agroindustrial. 

 

2.3 BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO 

RURAL - CRÉDITO RURAL NO BRASIL 

 

No Brasil, as políticas de crédito rural estão relacionadas com o processo de 

modernização da agricultura, já que a finalidade inicial era oferecer acesso aos recursos para os 

agricultores objetivando a adoção de tecnologia e aumento da produtividade (GRAZIANO DA 

SILVA, 1999).  Nesse sentido, as primeiras políticas públicas construídas para a agricultura 

foram as políticas de crédito rural. Segundo Spolodor e Melo (2003), o crédito rural teve início 
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de 1931, com a criação do Departamento do Café, onde o Governo Federal sobreveio financiar 

as compras do café através do Banco do Brasil. Esta Carteira de Crédito Agrícola e Industrial 

(CREAI) do Banco do Brasil tornou-se o primeiro financiador de crédito agrícola do país. A 

concretização de um sistema e da própria política de crédito sobreveio em 1965 com a criação 

do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).  

Essa forma de agricultura se desenvolveu no Brasil, principalmente quando da chegada 

dos colonizadores europeus que vieram para suprir uma necessidade de produção de alimentos 

das grandes fazendas de café em São Paulo e Minas Gerais, bem como na ocupação de terras 

no processo de colonização da região sul do país. A utilização da expressão agricultura familiar 

está na sua maior flexibilidade em relação à outra que é denominada agricultura patronal; pelo 

fato do agricultor ser ao mesmo tempo trabalhador, gestores e proprietários da maioria dos 

recursos usados na produção (VEIGA, 1991). 

O crédito rural avocou uma nova importância a partir da década de 1960, adjunta do 

SNCR, constituído pelo BACEM, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDS), bancos privados, cooperativas, como principal financiador rural o Banco do Brasil 

(SANTANA; NASCIMENTO, 2012). 

Em conformidade com Oliveira (2008), aborda-se de que o fato das políticas públicas 

agrícolas de desenvolvimento rural até o ano de 1990 favoreciam um acanhado número de 

grandes propriedades em vez das propriedades de pequeno porte, onde este crédito era 

subsidiado em função da propriedade da terra, suscitando restrições para os pequenos 

agricultores familiares. 

Segundo Peixoto (2011), no ano de 1994 foi criado o Programa de Valorização da 

Pequena Produção Rural – PROVAP, onde, os créditos concedidos eram basicamente pelo 

BNDS. O PROVAP foi percursor do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar, teve sua importância por permitir a diferenciação dos créditos por categorias de 

agricultores (MATTEI, 2005). 

Até então, o agricultor familiar era considerado como mini produtor para se enquadrar 

no Manual de Crédito Rural (MCR). Portanto, o agricultor familiar se encontra em duas 

situações que o prejudicam, pois por um lado ele tem a obrigação de disputar o crédito com os 

grandes produtores e, por outro, ele tem a obrigação de seguir as mesmas práticas das 

instituições financeiras para obter crédito. Sua credibilidade, frente aos dados pessoais de 

grandes produtores rurais (BELIK, 2000). 
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O PRONAF foi oficialmente criado em 1995 e instituído no ano seguinte, sendo o 

pioneiro programa de crédito exclusivo para a agricultura familiar até então designados como 

pequenos produtores onde outras políticas e programas foram desenhados como o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a 

Lei da Agricultura Familiar, o Seguro Rural, a novo Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) (SOUZA; CAUME, 2008). 

Segundo Cardoso (2000), o Programa objetiva-se a redução da pobreza que atinge os 

agricultores familiares no Brasil, onde, busca-se garantir o acesso ao crédito barato a estes 

pequenos produtores, bem como, integrá-los a outras políticas de desenvolvimento rural em 

face de infraestrutura e assistência técnica. Uma das principais características do Pronaf é a 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), que presta serviços de assistência aos agricultores 

familiares e aos assentados da reforma agrária. Outra característica é a disponibilidade do 

Proagro Mais (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária), um seguro público destinado 

aos produtores vinculados ao Pronaf. 

Para obter o financiamento, o agricultor familiar deve, primeiramente, procurar uma das 

entidades credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), como empresas 

de Assistência Técnica, Sindicatos, Associações de Produtores Rurais, entre outros, que 

fornecerão gratuitamente a Declaração de Aptidão ao Programa (DAP). Além da DAP, os 

documentos abaixo devem ser apresentados obrigatoriamente pelo produtor: documentos 

pessoais (como a Carteira de Identidade, o Cadastro de Pessoa Física – CPF e em caso de obter 

uma união conjugal a Certidão de casamento) e os documentos do Imóvel (se for proprietário: 

na DAP deve constar a informação de propriedade do imóvel ou em caso de arrendatário, 

comodatário, parceiro, meeiro ou similar: contrato de arrendamento, comodato, meação ou 

parceria e/ou carta de anuência, ainda há opção de posseiro: na DAP deve constar a informação 

de que o(a) produtor(a) tem posse mansa e pacífica do imóvel há mais de dois anos, assinada 

por duas testemunhas) (RODRIGUES E FEITOSA, 2013). 

Conforme Rodrigues e Feitosa (2013) o crédito Pronaf é operacionalizado pelos agentes 

financeiros que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). Após a aprovação do 

projeto técnico pelo banco, o agricultor familiar titular das operações de crédito da família 

comparece ao estabelecimento bancário para a assinatura do contrato. A seguir, a demonstração 

de como a operação de crédito do PRONAF é executado no âmbito do Sistema Financeiro 

Nacional (Figura 1):  



32 
 

 

 

Figura 1 – Modelo operacional de acesso ao crédito rural. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

As atividades bancárias recebem a normatização do Conselho Monetário Nacional 

(CMN) e a fiscalização do Banco Central do Brasil (BACEN). Cabe ressaltar que grande parte 

das ações citadas necessitará de regulamentação por parte do Poder Executivo, a quem pertence 

a responsabilidade de implementar a Política Nacional, por meio do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), em conjunto com várias entidades parceiras, tais como 

bancos, entidades de assistência técnica, secretarias de agricultura estaduais e municipais, 

sindicatos rurais (RODRIGUES E FEITOSA, 2013). 

 

2.4 O PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR – PRONAF 

 

Portanto, os planos e projetos governamentais são essenciais para resistir às famílias, 

colaborando com a qualidade de vida dessas pessoas e, principalmente, com a qualidade de vida 

dos produtos de pequena escala. Vale destacar o “Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – PRONAF”, criado em 1995 como uma linha de crédito rural e é resultado 

da participação ativa de organizações da agricultura familiar, o plano foi estruturado e agora 

cobre toda a diversidade do Brasil rural (MATTEI, 2006). 

Após sua instituição pelo Decreto nº 1946 e subsequente supervisão das operações, o 

plano foi reformulado pela primeira vez em 1997 para incluir novos beneficiários, como 

O Conselho Monetário Nacional - fixa anualmente as regras.

O Banco Central do Brasil (órgão de controle do Sistema Nacional 
de Crédito Rural - SNCR) dirige e fiscaliza o crédito. 

A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento 
Agrário: propõe as diretrizes para atendimento aos agricultores 
familiares; identifica os beneficiários.   

As instituições financeiras analisam propostas e firmam os 
contratos de financiamento com os agricultores.
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pescadores artesanais, aquicultura e mineração de seringueiras. Reduzir as taxas de juros para 

6,5% ao ano e estabelecer novos canais de financiamento, incluindo formas de melhorar a 

infraestrutura e os serviços nas comunidades rurais. Simplificação das regras do Proagro e 

redução das taxas de juros para 5,75% ao ano e criação da linha Pronaf Agregar. Em 1999, foi 

criada a classificação dos beneficiários do Pronaf nos grupos 'A', 'B', 'C' e 'D' para ter acesso a 

empréstimos; expiração do Programa Especial de Crédito para Reforma Agropecuária 

(Procera), com famílias assentadas no Programa Nacional de Reforma Agrária, com uso do 

Pronaf “A”; criação de créditos coletivos para pessoas jurídicas: dirigidos a associações, 

cooperativas e outras formas de associação; possibilidade de financiamento de atividades não 

agrícolas, como turismo rural e artesanato (BANCO DO BRASIL - DIRETORIA DE 

AGRONEGÓCIO, 2004). 

Ainda em face do Banco Do Brasil – Diretoria De Agronegócio (2004), em 2000 há 

mais uma reformulação no programa com a redução da taxa de juros para 4% ao ano; criação 

de custeio especial para assentados da reforma agrária e beneficiários do Programa de Crédito 

Fundiário. Em 2001, o limite de captação foi ampliado, o prazo de carência para projetos de 

investimento foi ampliado em até cinco anos, a possibilidade de substituição de projetos de 

investimento em tecnologia por propostas simples. Em 2004, novos canais de financiamento 

foram incorporados, como Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, Pronaf Grupo "E", a reorganização 

do Pronaf Agregar, rebatizado de Pronaf Agroindústria, e a criação do Proagro Mais. A seguir 

apresenta-se uma breve retrospectiva histórica do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Figura 2): 
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Figura 2 – Histórico do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar no 

Brasil. 

 

     Fonte: Banco do Brasil / Diretoria de Agronegócios (2004). Elaborado pela autora (2020). 

 

Conforme Mattei (2006) o PRONAF surge numa época onde o elevado custo e a 

escassez de crédito eram apontados como os principais problemas abarbados pelos agricultores 

familiares, onde até 1995 o Brasil não expunha de uma política de crédito destinada para a 

agricultura de base familiar onde busca-se uma linha de crédito diferenciada para este setor. 

 Segundo Abramovay (1999), o PRONAF nasceu para fornecer crédito agrícola e apoio 

institucional a pequenos produtores rurais que não foram incluídos nas políticas públicas ao 

longo da década de 1980 e encontravam dificuldades para manter suas atividades. Ainda em 

face do autor anterior, no Programa, existe um potencial de geração de renda no meio rural e 

nos municípios aos quais se relaciona diretamente que a sociedade não tem sido capaz de 

valorizar (ABRAMOVAY, 1999). 

Dessa maneira Guanziroli (2000) a partir do Ministério da Agricultura, o Pronaf foi 

concebido para fortalecer e estabilizar economicamente a agricultura familiar. Assim, o 

Programa tem como objetivos: 
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a) Favorecer o acesso de agricultores familiares ao mercado, tornando-os 

competitivos; 

b) Profissionalizar agricultores familiares, propiciando-lhes novos padrões 

tecnológicos e de gestão; 

c) Adequar a infraestrutura física e social para melhorar o desempenho 

produtivo e a qualidade de vida da população rural; 

d) Ajustar políticas públicas à realidade da agricultura familiar; 

e) Fortalecer os serviços de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar; 

f) Contribuir para a redução da pobreza no meio rural, mediante a geração de 

ocupações produtivas e a melhoria da renda de agricultores familiares.  

 

Para alcançar seus objetivos, o Ministério da Agricultura definiu quatro linhas de ação: 

a) Negociação com órgãos setoriais para ajustamento de políticas públicas à realidade dos 

agricultores familiares; b) Apoio aos municípios, financiando infraestrutura e serviços, para 

dinamizar o setor produtivo e assegurar sustentação ao desenvolvimento da agricultura familiar; 

c) Financiamento da produção da agricultura familiar; e d) Capacitação e profissionalização de 

agricultores familiares. 

As condições iniciais para receber a Declaração de Aptidão (DAP) do Pronaf foram: 

explorar parte da terra na condição de arrendatário, posseiro, proprietário ou parceiro; não ter 

empregados permanentes, sendo que se houver a necessidade para atividade agrícola poderá 

receber ajuda de terceiros; não apresentar área superior a 4 módulos fiscais; a sua renda total 

brutal anual ser de no mínimo 80% de atividades agrícola ou extrativa. O Pronaf, no decorrer 

dos anos, apresentou algumas modificações e uma grande evolução no número de contratos e 

volume de recursos (BIANCHINI, 2015). 

Atualmente, os grupos básicos beneficiários do PRONAF são divididos em 5 (cinco) 

categorias onde abaixo descreve-se na figura 3: 
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Figura 3 – Grupos básicos beneficiários do PRONAF. 

 

 Fonte: Adaptado de MDA (2020). 

 

Conforme Guanziroli (2007) existem diferentes linhas de crédito do Pronaf. Essas linhas 

crédito vão ser as mais adequadas para o produtor dependendo do uso dos recursos financiados. 

Os créditos do PRONAF podem destinar-se a custeios ou investimentos, como descreve-se no 

quadro (1) abaixo: 

 

Quadro 1 – Modalidades Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF. 

MODALIDADES ESPECIFICAÇÕES 

 

 

 

CRÉDITOS DE CUSTEIOS 

Os créditos de custeio se destinam a financiar atividades 

agropecuárias e não agropecuárias, de beneficiamento ou de 

industrialização da produção própria ou de terceiros enquadrados 

no Pronaf, de acordo com projetos específicos ou propostas de 

financiamento. 

INVESTIMENTO MAIS 

ALIMENTOS 

Os créditos de investimento se destinam a financiar atividades 

agropecuárias ou não agropecuárias, para implantação, ampliação 

ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, 

industrialização e de serviços, no estabelecimento rural ou em áreas 

comunitárias rurais próximas, de acordo com projetos específicos. 

   Fonte: BNDS; Elaborado pela autora (2020). 

Grupo A

• Agricultores familiares assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e dos reassentamentos em função da construção de barragens. 
Financiamento das atividades agropecuárias e não agropecuárias.

Grupo A/C

• Agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário (PNC). Financiamento do custeio de atividades agropecuárias, não 
agropecuárias e de beneficiamento ou industrialização da produção.

Grupo B

• Agricultores familiares com renda bruta anual familiar de até R$ 10 mil. Financiamentos das atividades 
agropecuárias e não agropecuárias no estabelecimento rural ou áreas comunitárias próximas.

Grupo C

• Agricultores familiares titulares de Declaração de Aptidão ao PRONAF válida do Grupo C, emitida até 
31/03/2008, que, até 30/06/2008, ainda não tinham contratado as seis operações de custeio bônus. 
Financiamento de custeio, isolado ou vinculado, até a safra 2012/2013.

Grupo AF

• Agricultores familiares com renda bruta anual acima de R$ 6mil e até R$ 180 mil. Financiamento da 
infraestrutura de produção e serviços agropecuários e não agropecuários no estabelecimento rural, bem 
como o custeio agropecuário.
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Aquino (2009) descreve num terceiro momento, a partir de 2004, onde há novas 

reduções das taxas de juros e a principal medida é a diversificação das linhas de financiamento 

do programa, incluindo muitas atividades do debate sobre o "novo rural brasileiro" e outros 

públicos-alvo. São dessa fase a criação do Pronaf Agregar, Mulher, Agroecologia, Turismo 

Rural, Jovem Rural, Alimentos, entre outras modalidades. Abaixo, descreve-se no quadro 2 os 

tipos de modalidades especiais do Programa em estudo. 

 

Quadro 2 – Modalidades especiais do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF 

MODALIDADE ESPECIFICAÇÕES 

PRONAF 

AGROINDÚSTRIA 

Crédito para investimentos, inclusive em infraestrutura e gestão, que 

visem o beneficiamento, o processamento e a comercialização da 

produção agropecuária, de produtos florestais, do extrativismo, de 

produtos artesanais e da exploração de turismo rural, incluindo até 

35% do custeio associado. 

PRONAF 

AGROECOLOGIA 

Crédito destinado ao financiamento de sistemas agroflorestais; 

exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano de manejo e 

manejo florestal; recomposição e manutenção de áreas de preservação 

permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas; 

enriquecimento de áreas com o plantio de espécie florestal nativa do 

bioma. 

PRONAF 

ECO 

Linha de crédito destinada a investimento em energia renovável e 

sustentabilidade ambiental, servindo para implantar, utilizar e/ou 

recuperar sistemas de produção e uso de energia solar, da biomassa, 

eólica, mini usinas de biocombustíveis; tratamentos de água, de 

objetos e efluentes, compostagem e reciclagem; sistemas de 

armazenamento, tratamento, distribuição e água; produtos florestais 

madeireiros e não madeireiros; práticas conservacionistas e de 

recuperação e melhoramento da capacidade produtiva do solo. 

PRONAF ECO 

DENDÊ E 

SERINGUEIRA 

Linhas de crédito que integram as condições do Pronaf ECO 

destinadas, especificamente, a projetos de investimento para as 

culturas do dendê ou da seringueira, com custeio associado para a 

manutenção da cultura até o quarto ano. 

CRÉDITO DE 

INVESTIMENTO 

PARA 

CONVIVÊNCIA COM 

O SEMIÁRIDO 

Destinado a projetos sustentáveis de convivência com o semiárido, 

servindo para implantação, ampliação, recuperação ou modernização 

da infraestrutura produtiva, inclusive aquelas relacionadas com 
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projetos de produção e serviços agropecuários e não agropecuários, 

ficados na sustentabilidade dos agroecosistemas. 

PRONAF 

MULHER 

Crédito de Investimento para atendimento a propostas de crédito 

das mulheres agricultoras. 

PRONAF 

JOVEM 

Crédito de Investimento para atendimento a propostas de crédito de 

jovens agricultores e agricultoras maiores de 16 (dezesseis) anos e 

com até 29 (vinte e nove) anos, integrantes de unidades familiares da 

agricultura familiar. 

PRONAF 

COTA-PARTES 

Destinado ao financiamento da integralização de cotas-partes dos 

agricultores familiares filiados a cooperativas de produção ou para 

aplicação em capital de giro, custeio, investimento ou saneamento 

financeiro. 

MICROCRÉDITO 

RURAL 

Destinado a financiamentos de custeios e investimentos agropecuárias 

e não agropecuárias para agricultores familiares com Renda Bruta 

Anual de até R$ 10 mil, podendo os créditos cobrir qualquer demanda 

que possa gerar renda para a família atendida à exceção de custeios 

que não estejam associados aos investimentos. 

   Fonte: BNDES; Elaborado pela autora (2020). 

 

 Um produtor que atenda a esses pré-requisitos deve avaliar o projeto que deseja 

desenvolver. No entanto, é preciso considerar que as atividades a serem financiadas devem 

sempre retornar ao custo de colheita, investimento em equipamentos, máquinas ou 

infraestrutura, ou ainda retorno às atividades agroindustriais. É claro que o objetivo final desse 

financiamento deve ser a geração de renda para os agricultores familiares (GUANZIROLI, 

2007).  

 Nos últimos anos, o programa vem reduzindo os juros de financiamentos, ampliando o 

volume de recursos disponíveis e procurando articular o Pronaf com outras políticas, como o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), assistência técnica e extensão rural (nova Lei de 

Ater) seguro rural. Porém, a mudança mais significativa é a extinção de antigos grupos e a 

criação de novos grupos no programa (microcrédito rural, custeio e investimento para a 

agricultura familiar e as demais modalidades citadas anteriormente, com pequenas 

modificações), cada faixa de frequência obtém o valor de recursos e interesses específicos 

(PLANO SAFRA, 2009/2010 e 2010/2011) (AQUINO, 2009).  

 Abaixo se apresenta uma breve evolução do Programa referente ao número de acessos 

e valores contratados no país (Brasil) e no estado (Rio Grande do Sul).  
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 Em nível nacional, observou-se no gráfico 1 que nos cincos primeiros anos, houve um 

crescimento gradual onde no ano de 2004 chegou a 2.745.587 acessos no país, nos dois anos 

subsequentes houve uma estagnada e o número de acessos ficou em 1.520.395. O marco do 

programa por acessos foi no ano de 2007 e 2013 onde se atingiu quase 3 milhões de acessos, 

após esse ano, o número decaiu onde no ano de 2019 chegou a 1.864.154 acessos no país. Nos 

anos de 2005-2006 houve uma queda de aproximadamente 56% referente ao ano de 2004. 

 

Gráfico 1 – Número de contratos do Programa em nível nacional entre os anos 1999-2019. 

 

Fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (1999-2012); Matriz de Dados do Crédito Rural - 

MDCR (2013-2017) - Elaborado pela autora (2020).  
 

 Quanto a evolução dos recursos, apresentou-se no gráfico 2 com o mesmo intervalo de 

tempo, 1999-2019. De R$ 11.786.166.115,64 recursos investidos em 1999, passaram a realizar 

R$ 178.628.835.459,20 em 2019 em âmbito nacional. O mesmo declínio, acontece nos anos 

2005-2006, uma queda brusca de R$ 31.147.726.789,22 referente ao ano de 2004. 
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Gráfico 2 – Evolução dos valores contratados do Pronaf entre 1999-2019 no país 

 
Fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (1999-2012); Matriz de Dados do Crédito Rural - 

MDCR (2013-2017) - Elaborado pela autora (2020 
 

 Em termos de interpretação, a julgar pelo montante do investimento no programa a nível 

nacional, verificou-se um período de crescimento significativo entre 2003 e 2014, que esteve 

principalmente relacionado com as mudanças no regime de presidência à época. A República, 

Luís Inácio Lula da Silva (2003-2007) (MATTEI, 2010). Desde que Luiz Inácio Lula da Silva 

assumiu a presidência da República em 2003, o governo brasileiro começou a promover a 

modernização da agricultura brasileira para transformar os processos de produção e expandir a 

produção. No primeiro mandato, reformulou a estrutura do Pronaf para ampliá-la e aprimorá-

la. Expansão das linhas de crédito; incluindo novos grupos de beneficiários potenciais; 

mudanças no percentual mínimo da renda familiar causada pela exploração agrícola e não 

agrícola são promovidas; uma nova extensão das linhas de crédito de investimento é introduzida 

e, finalmente, como mencionado anteriormente, "E "Grupos e outras organizações (COSTA e 

SIMIONATTO, 2013). 

 De acordo com Aquino e Schneider (2015), a evolução do crédito mostra que o 

comportamento aumentou durante o período de análise, em comparação com 2006 e 2014, e só 

diminuiu em 2007 e 2015. Como o plano durou da década de 2000 até o final do governo 

Fernando Henrique Cardoso, o plano apresentou tendência de alta entre 2002 e 2014, que 

mudou em relação aos anos anteriores. 

 A redução dos recursos pode estar diretamente relacionada à recessão econômica que o 

Brasil viveu em 2015. No mesmo ano, em resposta à crise econômica, o governo Dilma 

formulou uma política fiscal de austeridade, que foi considerada uma condição necessária para 
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reconquistar a confiança do Brasil. Promova a recuperação econômica. Em 2016, o Brasil ainda 

sofria com retrocessos econômicos e a propagação de crises políticas, o que paralisou a ação do 

governo por dois fatores. O desafio do governo é estabelecer um novo ajuste fiscal (PAULA; 

PIRES, 2017). Portanto, pode-se dizer que a recessão econômica no Brasil afetou diretamente 

a recessão dos recursos liberados pelo Pronaf, fazendo com que o plano sofresse perdas nunca 

antes vistas na história do plano em 2015, 2016 e 2017. 

 Anua os gráficos 3 e 4, a evolução do Programa em face de número de contratos e 

evolução de recursos no estado do Rio Grande do Sul, onde detalha-se o histórico entre os anos 

1999-2019. Observou-se o mesmo comportamento do gráfico do município (gráfico 11, página 

46). Demonstrou-se um aumento de aproximadamente 38% do ano de 2008 para o ano de 2009, 

já uma queda de aproximadamente 382% do ano de 2011 para o ano 2012, que subsequente 

apresentou alguns tópicos para esse significativo declínio. 

 

Gráfico 3 – Número de contratos do Programa em nível estadual entre os anos 1999-2019. 

 

Fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (1999-2012); Matriz de Dados do Crédito Rural - 

MDCR (2013-2019) - Elaborado pela autora (2020).  
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Gráfico 4 – Evolução dos valores contratados do Pronaf entre 1999-2019 no Estado. 

 

Fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (1999-2012); Matriz de Dados do Crédito Rural - 

MDCR (2013-2017) - Elaborado pela autora (2020). 

 

 Conforme visualiza-se no gráfico acima, o Estado apresentou declínio de acessos no ano 

de 2008 e declínio drástico a partir do ano de 2011. Segundo o portal de notícias G1 em 2016, 

o Banco do Brasil exonerou funcionários e destituiu do cargo gerentes envolvidos em uma 

suposta fraude do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Foram 

identificadas duas grandes fraudes, uma delas é o documento que atesta que o agricultor preenche 

os requisitos para obter o crédito. Esse documento é único e em milhares de casos, alguns produtores 

possuíam mais de uma declaração. Também foram encontradas muitas pessoas com renda superior 

ao limite estabelecido para a concessão do crédito. “Problemas agravados pela baixa fiscalização do 

programa pelo Banco Central e porque o Ministério do Desenvolvimento Agrário não tinha uma 

rotina de verificação dos dados repassados pelos beneficiários”. O esquema que começou as ser 

investigado em 2012 prejudicou mais de 6 mil produtores da região do Vale do Rio Pardo, no 

Rio Grande do Sul”, segundo o G1. 

 A investigação de fraude restringiu a concessão de financiamento à agricultura familiar. 

Agora, os produtores devem comprovar a localização exata da propriedade e das safras. Além 

de documentos e certificados negativos, isso também explica a queda acentuada desde 2012. 

Segundo Valdemar Junior (2020), outra explicação para a queda acentuada desde 2014 refere-

se às taxas de juros, que geralmente são taxas baseadas em valores. O valor do contrato (há 

diferença no escopo do valor do financiamento, a taxa de juros diminui à medida que o valor 

do contrato diminui), e passa a ser uma atividade de financiamento (o preço dos alimentos é 
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menor - arroz, feijão, mandioca, trigo, etc.) - e agricultura Sistema de produção ecológico ou 

transitório). Além disso, a taxa de juros apresentou um crescimento na maioria das linhas, 

sobretudo no Pronaf Agroecologia, Semiárido, Floresta, Jovem, Mulher e Produtivo Orientado, 

que passaram de 1,0% a.a. para 2,5% a.a. As linhas mais tradicionais também tiveram um 

aumento da taxa. No Pronaf Custeio a taxa de juros passou de 1,5% - 3,5% a.a. (variação em 

função do valor do contrato) para 2,5% - 5,5% a.a. (variação em função da atividade) e no 

Pronaf Investimento (Mais Alimentos) saltou de 1,0% - 2,0% a.a. para 2,5 - 5,5% a.a. 

 Outro fator que explica a queda nos valores dos contratos e programas no estado, 

segundo o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul 

(Fetag), Carlos Joel da Silva, é a busca por financiamento direto de empresas fornecedoras de 

insumos. Isso resultou em queda de 11% no Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf) e de 19% no Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais 

(Pronamp) durante o Plano Safra 2016/2017. Políticas de segurança externa pensadas para o 

mau tempo”, alerta o dirigente (JORNAL DO COMÉRCIO, 2017).  

 Segundo pesquisas realizadas, esses resultados tornam necessárias novas medidas para 

ampliar o acesso ao crédito entre aqueles agricultores que gostariam de acessá-lo, mas foram 

impedidos por diferentes motivos (desinteresse do banco, elevada burocracia, falta de garantia, 

inadimplência, falta de documentação, etc.). 
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3 METODOLOGIA 
 

Esta seção teve como objetivo descrever os métodos utilizados no processo de 

desenvolvimento da pesquisa, contemplando os instrumentos de coleta e análise dos dados.  

A pesquisa foi desenvolvida pela autora no município de Cachoeira do Sul – RS no 

período de março a dezembro do ano de 2020. O estudo trata-se de uma pesquisa caracterizada 

como quantitativa. Considerando os objetivos da pesquisa, foram coletados dados secundários 

sobre o Pronaf (acesso e valores), além dos indicadores econômicos e de desenvolvimento.   

Para alcançar o primeiro objetivo específico do trabalho que teve como finalidade 

descrever a evolução do Pronaf no município de 2003 a 2017, identificando número de acessos, 

valores e perfil dos beneficiários, foi utilizado as informações disponíveis no site do Banco 

Central do Brasil. Neste site foram coletadas informações referentes ao acesso, valores, 

identificando-os conforme a modalidade de crédito do Pronaf para o período analisado. Os 

gráficos no Excel foram construídos utilizando os valores monetários para o período analisado, 

considerando a evolução dos mesmos para a realidade do município supracitado. Tais dados 

serviram para fazer um mapeamento e uma descrição da evolução histórica do Programa no 

município de Cachoeira do Sul. Como informações adicionais, foram apresentados dados do 

município, que permitiram compreender como o mesmo pode ser caracterizado quanto aos 

aspectos sócio-demográficos e às atividades da agricultura e pecuária. Essa relação é pertinente 

para investigar sobre as potencialidades do município, com a finalidade de avaliar se o Pronaf 

atende tais demandas.  

Sobre o segundo objetivo específico, que tem como finalidade avaliar os impactos do 

Pronaf nos indicadores socioeconômicos, como PIB municipal, PIB per capita, PIB 

Agronegócio e VAB agropecuário todos os indicadores foram coletados no IBGE, via sistema 

SIDRA. Ainda foi adicionado o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE), com 

dados coletados via extinta FEE - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel 

Heuser. 

Para alcançar esse objetivo, após a coleta dos dados no SIDRA (IBGE), foram utilizados 

testes estatísticos (inferências). Considerando os trabalhos já desenvolvidos com esse foco, 

como, “Relevância do Pronaf no desenvolvimento rural: o caso de Vera Cruz do Oeste-PR” 

escrito por Fachinelli; Dinca; e Rodrigues em 2019; e “Contribuição do PRONAF para o 

crescimento das economias locais: Uma análise para o Brasil e Regiões” escrito por Sartor; 

Camara; Nascimento; e Sato em 2014. Os testes recomendados para a obtenção das respostas 
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de avaliação de impactos do Pronaf aos indicadores socioeconômicos supracitados são: PIB 

municipal, PIB per capita, PIB agronegócio, Valor Agregado Bruto e IDESE. 

No quadro abaixo (quadro 3), apresentou-se a fonte científica de onde a autora coletou 

os dados a serem utilizados na pesquisa. Para tanto, utilizou-se como principal fonte de dados 

o Banco Central do Brasil (BCB), que dispõe do Anuário Estatístico do Crédito Rural (dados 

até 2012) e da Matriz de Dados do Crédito Rural (informações de 2013 a 2019). Também foram 

consultados os Censos Agropecuários (2006 e 2017) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), as resoluções sobre crédito rural do BCB e os Planos Safras da Agricultura 

Familiar publicados pela Secretaria da Agricultura Familiar (SAF), do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). 

 

Quadro 3 – Dados e fontes utilizadas 

Dados Fontes utilizadas 

Informações geográficas e socioeconômicas do 

município 
IBGE (2010); Censo Agropecuário (2016-2017). 

Valores dos recursos acessados no Pronaf pela 

agricultura familiar 

Anuário Estatístico do Crédito Rural (2003-

2012); Matriz de Dados do Crédito Rural - 

MDCR (2013-2019). 

PIB municipal, per capita e agronegócio Dados IBGE (2003-2017) 

VAB agropecuário Dados IBGE (2003-2017) 

IDESE FEE (2007-2017) 
   Fonte: Autora (2020). 

 

 Tais indicadores foram escolhidos já são usualmente compreendidos como parâmetros 

para avaliar o desempenho socioeconômico de um país ou região. Segundo, os indicadores 

selecionados correspondem aos disponíveis para o período proposto para a análise. Outro 

indicador pertinente é o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), no entanto, ele é calculado 

pelo IBGE a cada 10 anos.  

Para a análise dos dados e a realização de testes, foi utilizada a inferência estatística: foi 

utilizado o método estatístico denominado análise de regressão linear simples, pois o objetivo 

é analisar a relação de causa e efeito de duas variáveis. A análise de regressão permite ao 

pesquisador conhecer, medir e fazer a projeção sobre a relação de causa e efeito entre estas duas 

variáveis. É um método estatístico que analisa como a variável independente pode explicar as 

variações na variável dependente (DOWNING; CLARK, 2002). O uso deste método justifica-

se pelo objetivo de analisar, conhecer, medir e fazer a projeção sobre a relação de causa e efeito 

entre a variável dependente (valores do Pronaf acessados pela agricultura familiar) e as 
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variáveis independentes (indicadores socioeconômicos). Assim, para cada relação, foi realizada 

uma análise de regressão distinta, que permitiu analisar a relação de causa e efeito de cada uma 

delas, conforme o quadro 4 a seguir:  

 

Quadro 4 – Variável dependente e variáveis independentes - análise de regressão 

VARIÁVEL DEPENDENTE  VARIÁVEIS INDEPENDENTES  

VALOR TOTAL DE ACESSO 

(PRONAF) 

2003-2017  

(a) PIB Municipal total 2003-2017  

(b) PIB Per capita 2003-2017 

(c) PIB Agronegócio 2003-2017 

VAB 2003-2017 

IDESE 2007-2017 
Fonte: Autora (2020). 

 

 O procedimento foi realizado utilizando-se o módulo de análise de dados do Excel, com 

o nível de confiança para 95%, pois um erro de 5% é uma boa estimativa na estatística. Mas 

para se avaliar se o modelo de regressão linear é adequado, é preciso averiguar dois pontos:   P-

valor da regressão: define se existe correlação entre as variáveis e; Coeficiente de determinação 

(R²): define a representatividade da variável x para explicar o comportamento da variável y. 

Analisando esses dois pontos da regressão linear simples conseguimos perceber se o modelo é 

adequado para tal estudo e, especialmente se há relação entre as duas variáveis selecionadas 

(dependente e independente).  

 Todos os valores referentes aos recursos do programa foram deflacionados pelo índice 

Oficial de inflação do Brasil, o IPCA. A sigla IPCA corresponde ao Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo.  O IPCA engloba uma parcela maior da população. Ele aponta a 

variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 e 40 salários mínimos. O 

governo federal usa o IPCA como o índice oficial de inflação do Brasil. Portanto, ele serve de 

referência para as metas de inflação e para as alterações na taxa de juros (IBGE 2020). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Este capítulo tem como principal finalidade apresentar os resultados e as discussões. 

Este capítulo apresentará as seguintes seções: 4.1 O município de Cachoeira do Sul: aspectos 

da agricultura, demografia e economia; 4.2 O município de Cachoeira do Sul: indicadores 

econômicos e de desenvolvimento; e na seção 4.3 Diagnóstico do programa nos indicadores 

de desenvolvimento do munícipio de Cachoeira do Sul – RS. 

 

4.1 O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL: ASPECTOS DA AGRICULTURA, 

DEMOGRAFIA E ECONOMIA  

 

Segundo dados obtidos do Inventário Turístico Cachoeira do Sul (2017), a origem do 

nome Cachoeira do Sul vem de uma antiga cachoeira existente no Rio Jacuí, porém em seu 

lugar foi construída a Ponte do Fandango. Geograficamente, está na Depressão Central do Rio 

Grande do Sul, na área compreendida como Vale do Jacuí, além de ser a principal e maior 

cidade do Conselho Regional de Desenvolvimento do Jacuí Centro, pertencente à microrregião 

“Cachoeira do Sul” segundo a classificação do IBGE (2016).  

A microrregião é composta pelos municípios de Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Novo 

Cabrais, Pântano Grande, Paraíso do Sul, Passo do Sobrado e Rio Pardo. Atinge uma altitude 

média de 26 metros ao nível do mar e encontra-se às margens da Rodovia Transbrasiliana (BR-

153) e distancia-se 196 km da capital estadual, Porto Alegre. 

Cachoeira do Sul é o quinto município mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, 

emancipado do município de Rio Pardo em 26 de abril de 1819 e instalado em 5 de agosto de 

1820. O nome da cidade se baseia há uma antiga cachoeira existente no Rio Jacuí, onde em seu 

lugar foi construída a Ponte do Fandango, ponte-barragem construída no Brasil, sobre o Rio 

Jacuí. O município ostenta o título de "Capital Nacional do Arroz", devido aos seus laços 

históricos a produção deste grão. Em comemoração a isto, a cidade sedia a Feira Nacional do 

Arroz (Fenarroz), o maior evento orizícola das Américas e o segundo no mundo. O município 

também é o maior produtor de noz-pecã da América Latina. Possui diversos pontos turísticos, 

dentre os quais pode-se citar o Château d'Eau (cartão-postal da cidade) e a Ponte do Fandango 

(INVENTÁRIO TURÍSTICO CACHOEIRA DO SUL, 2017). 

Segundo a regionalização do IBGE, Cachoeira do Sul está localizada na Região Sul do 

Brasil, sob sigla RS, com latitude: 30º 02' 21" S, longitude: 52º 53' 38" W, altitude: 68m. 
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Adentro do estado do Rio Grande do Sul, está localizada na região central do estado do Rio 

Grande do Sul (conforme o mapa abaixo – figura 4). 

 

Figura 4 – Localização do município no mapa do Estado do Rio Grande do Sul – RS 

 

Fonte: Google Search. 

 

Segundo o IBGE (2018), a densidade demográfica do município é de 22,44 hab./km². 

Cachoeira do Sul, também chamada de Capital do Arroz, situa-se às margens do Rio Jacuí, 

possui uma área de 3.736,158 Km² (IBGE 2018) (conforme a figura 5). Está distante de Porto 

Alegre, por via rodoviária (BR 290 e BR 153), 196 Km. 
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Figura 5 – Mapa do município de Cachoeira do Sul – RS 

 

Fonte: Jornal do Povo (anuário 2018). 

 

O meio rural de Cachoeira do Sul possui cenários distintos, devido aos fatores históricos, 

agroecológicos, estrutura fundiária, sistemas produtivos, dentre outros. Dessa forma, ao olhar 

para os seis distritos do rural cachoeirense, podemos constatar uma disparidade muito 

significativa entre pequenas, médias e grandes propriedades agrícolas e de pecuária.  

Cachoeira do Sul é dividida em seis distritos: cidade de Cachoeira do Sul (zona urbana), 

Bosque, Três Vendas, Ferreira, Capané, Barro Vermelho e Cordilheira (zonas rurais). Os 

distritos do interior, por sua vez, são divididos em localidades, destacando-se Vila Piquiri (na 

Cordilheira), São Lourenço (em Ferreira) e Três Vendas, que apresentam uma população 

razoável e crescimento comercial.  

 Tomando por base o distrito do Bosque, localizado na zona norte de Cachoeira do Sul, 

percebemos muitas pequenas e médias propriedades familiares, onde as principais culturas 

desenvolvidas são hortifrutigranjeiras, pecuária leiteira, fumo e milho, em meio a algumas 

lavouras de arroz, soja e em menor número a criação de animais.  

 Particularidades semelhantes são encontradas no distrito de Três Vendas, com ressalvas 

que neste local também se registra grandes propriedades de arroz e soja. 
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 Características diferenciadas do distrito da Ferreira, por exemplo, onde existem fortes 

traços e influências do meio urbano, nessa região é mais visível a pluriatividade. O que melhor 

tipifica o local são áreas de lazer (balneários), propriedades voltadas ao lazer das famílias, uma 

fábrica de fogões que emprega direta e indiretamente várias pessoas da localidade, um aterro 

sanitário com uma cooperativa de catadores de material reciclável, carvoarias, madeireiras, o 

aeroporto da cidade e pequenas propriedades rurais agrícolas. 

Os outros três distritos apresentam características bem características do rural. O Capané 

situa-se ao leste de Cachoeira do Sul, as voltas do Rio Jacuí, onde também existe a Barragem 

do Capané, nessa localidade encontra-se uma concentração das grandes lavouras de arroz nas 

extensas áreas de várzea, também existe a produção de soja e trigo, localiza-se nessa região a 

Pecanita uma grande empresa que produz e beneficia nozes e algumas cabanhas de bovinos de 

raça. Portanto, é uma região onde predomina as atividades agrícolas empresariais. 

O distrito do Barro Vermelho, região oeste do Município, caracteriza-se pelas lavouras 

de arroz e de soja e pela pecuária bovina extensiva, nessa região há um contraste entre pequenas 

propriedades agropecuárias e fazendas, as pequenas propriedades chegam a 4 ou 5 hectares e 

as maiores chegam a mais de 1000 hectares, onde os proprietários dessas propriedades também 

prestam serviço nas fazendas para aumentar a renda e se manter no campo. 

Por fim, o distrito de Cordilheira, região sul do Município, onde também existem 

grandes propriedades rurais com predomínio da criação de gado e de ovelhas de forma 

extensiva, em menor grau a produção de arroz e a soja, outro fato relevante é a inserção de áreas 

de reflorestamento da empresa Aracruz (agora Votorantin) nessa região, a localidade possui 

fortes problemas estruturais, áreas com afloramento rochoso. 

 No que se refere à realidade do município de Cachoeira do Sul, o município apresenta 

1.759 estabelecimentos da agricultura familiar, 3.950 são pessoas ocupadas na agricultura 

familiar conforme o Censo agropecuário de 2017. Destas, 509 possuem DAP, conforme o a 

EMATER Escritório Municipal no ano de 2019. Possuindo um território de 3.735 km², com 

uma população segundo IBGE 2010, 83.827, sendo 71.279,95 na área urbana e 12.547,05 (em 

torno de 15%) na área rural do município, onde grande parcela dessa população possui entre 51 

a 60 anos com no máximo dois a três membros. Com um PIB per capita de R$ 26.888,12 (Censo 

2017) seu potencial econômico está baseado na pecuária e agricultura e na atividade extrativista 

(areia, calcário, cascalho). 

 A atividade agropecuária do município presenta-se com uma produção diversificada, os 

agricultores de Cachoeira do Sul desenvolvem inúmeras atividades econômicas no meio rural, 
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como culturas temporárias sujeitas ao replantio após a colheita, ou seja, que devem ser plantadas 

a todo ano, após a colheita, geralmente em um curto período de tempo; culturas permanentes, 

aquelas que permanecem vinculadas ao solo e proporcionam mais de uma colheita ou produção 

e a pecuária de corte. Com uma área de 320 ha, o município de Cachoeira do Sul possui 2.780 

estabelecimentos agropecuários onde 7.825 pessoas ocupam estes estabelecimentos e destas 

5.667 possuem laços parentescos (FEE, 2010). 

 Conforme mostra o gráfico 4, as atividades de produção permanente do município se 

destacam com produção de frutos secos (noz pecã) equivalente praticamente a metade de toda 

produção, já 34% corresponde a produção de frutas entre elas: ameixa, banana, figo, laranja, 

limão, pêssego, pitanga, bergamota e uva.  

 

Gráfico 4 – Atividades de produção permanente do munícipio de Cachoeira do Sul - RS. 

 

 Fonte: IBGE (2017); Elaborado pela autora (2020). 

 

 Quanto aos dados referentes à área colhida das culturas temporárias, o plantio de 

olericultura (área da horticultura que abrange a exploração de hortaliças e que engloba culturas 

folhosas, raízes, bulbos, tubérculos, frutos diversos e partes comestíveis de plantas) destaca-se 

como uma das principais atividades (conforme mostra o gráfico 5). Subsequente, a produção 

de grãos (amendoim, arroz, cevada, aveia branca, canola, ervilha, feijão, milho, soja e trigo) se 

destacam em número de estabelecimentos.  
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Gráfico 5 –Número de estabelecimentos em face de produção temporária do munícipio de 

Cachoeira do Sul - RS 

 

  Fonte: IBGE (2017); Elaborado pela autora (2020). 

 

 Quanto a atividade pecuária de corte, observa-se no gráfico 6 grande parcela de 

estabelecimentos comercializadores de carne bovina, bubalina e galináceos. 

 

Gráfico 6 – Pecuária do munícipio de Cachoeira do Sul - RS 

 

Fonte: IBGE (2017); Elaborado pela autora (2020). 

 

O município de Cachoeira do Sul conta atualmente com 14 agroindústrias familiares 

funcionando ou em processo de instalação, conforme mostra tabela abaixo (tabela 2): nota-se 

que o município é um grande comercializador de panificados e mel. 
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Tabela 2 – Agroindústrias Familiares em Cachoeira do Sul – RS. 

AGROINDÚSTRIA FAMILIAR PRODUTOS FABRICADOS 

DOCES E GELEIAS 

SABORES DA TERRA 
Geleias, schimier, compotas e 

produtos minimamente processados. 

LEITE 

LEITE DA VAQUINHA Leite 

EMBUTIDOS 

EMBUTIDOS TALLOWITZ Linguiças. 

PROCESSADOS 

AGROINDÚSTRIA TERRA FARTA Mandioca in natura congelada 

MEL E MELADO 

APIÁRIA PALMEIRA Mel 

ASSOCIAÇÃO CACHOEIRENSE DE APICULTORES Mel 

MEL CACHOEIRA Mel 

AGROINDÚSTRIA MENEZES Melado e açúcar mascavo. 

OVOS 

AGNE E AGNE OVOS Ovos 

GRANJA AVÍCOLA BRISCH Ovos 

PANIFICADOS 

BELADONA AGROINDÚSTRIA Panificados e bolachas artesanais. 

CASA DAS TRABALHADORAS RURAIS Panificados e bolachas artesanais. 

DELÍCIAS CASEIRAS Panificados e bolachas artesanais. 

QUEIJO 

VIDA CAMPONESA Queijo colonial 

BEBIDAS 

AGROINDÚSTRIA DE CONCENTRADOS 

SUKELLO’S 
Suco de uva integral 

  Fonte: Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária (SMAP) 2019; Elaborado pela autora (2020). 

 

4.2 O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL: INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E 

DE DESENVOLVIMENTO  

 

Segundo Froyen (2001) o PIB é um dos indicadores mais utilizados na economia para 

mensurar a atividade econômica de uma região ou país. Representa a soma, em valores 

monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos em determinada região, sejam países, 

estados e cidades, durante determinado período de tempo, independentemente da nacionalidade 

dos proprietários das unidades produtoras desses bens e serviços. Essa produção é medida com 

a soma do total do valor adicionado bruto gerado por todas as atividades econômicas do país 

que abrange os setores agropecuário (agricultura, extração vegetal e pecuário), industrial 

(extração mineral, transformação, serviços industriais de utilidade pública e construção civil) e 
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serviços (comércio, transporte, comunicação, serviços da administração pública e outros 

serviços).  

Com base no gráfico 7, a série histórica 2003-2017 do Produto Interno Bruto de 

Cachoeira do Sul (RS) mostra um aumento nominal de 164,92% no período de 15 anos. Em 

números, o PIB do município cresceu 45,07%, atingindo R$ 2.298.800.000,00 em 2017.  

 

Gráfico 7 – Evolução do PIB do município de Cachoeira do Sul – 2003-2017 

 

  Fonte: IBGE (2017) - Elaborado pela autora (2020). 

 

Segundo IBGE, PIB per capita ou PIB por pessoa é o indicador que representa o que 

cada pessoa do local analisado teria do total de riquezas que são produzidas no país. Sendo 

assim, o PIB é dividido pelo número de habitantes da área, indicando o que cada pessoa 

produziu. O PIB per capita é considerado, de certa forma, um indicador do padrão de vida. O 

gráfico 8 apresentou o PIB per capita dos 83.827 habitantes, o indicador é de R$ 26,8 mil/ano. 

Nota-se um crescimento linear, onde nos últimos 15 anos houve um crescimento de 370,37% 

sobre o ano inicial de 2003. 
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Gráfico 8 – Evolução do PIB per capita do município de Cachoeira do Sul – 2003-2017 

 

     Fonte: IBGE (2017) - Elaborado pela autora (2020). 

 

Conforme o CEPEA (2017), o PIB do agronegócio refere-se, portanto, à renda gerada 

de forma sistêmica na produção de insumos para a agropecuária, acrescida da renda gerada na 

produção primária e se estendendo por todas as demais atividades que processam e distribuem 

o produto ao destino final (consumo doméstico, exportação ou estoques). O PIB do 

Agronegócio do município em seus últimos 15 anos apresentou um aumento significativo no 

ano de 2012 para o ano de 2013, o crescimento correspondeu cerca de 190% de um ano para o 

outro, subsequente no ano de 2015 para o ano de 2016 também se relatou um crescimento, 

correspondente a 120% conforme mostra o gráfico 9. 
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Gráfico 9 – Evolução do PIB Agronegócio do município de Cachoeira do Sul – 2003-2017 

 

     Fonte: IBGE (2017) - Elaborado pela autora (2020). 

 

O Valor Adicionado Bruto (VAB) é o valor que cada setor da economia (agropecuária, 

indústria e serviços) acresce ao valor final de tudo que foi produzido em uma região (IBGE). 

Conforme o gráfico 10, o VAB de Cachoeira do Sul apresentou em seus últimos 15 anos um 

crescimento linear, igualmente no PIB Agronegócio, no ano de 2012 para o ano de 2013 houve 

um crescimento significativo, onde passou de R$ 1.372.372,00 para R$ 1.693.715,00.  

 

Gráfico 10 – Evolução do VAB do município de Cachoeira do Sul – 2003-2017 

 

Fonte: IBGE (2017) - Elaborado pela autora (2020). 
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Assim, é natural perceber que a aplicação dos recursos do PRONAF contribui 

diretamente com o VAB. Acompanhando a ascensão do valor adicionado bruto, o gráfico 10 

apresenta a série na forma per capita, indicando que o retorno de um investimento consciente 

tem reflexo no desenvolvimento regional, pois a população se beneficia dessa riqueza através 

dos investimentos municipais.  

Segundo a última pesquisa elaborada pelo IBGE, o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de Cachoeira do Sul é 0,742, em 2010, o que situa esse município na faixa 

de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Conforme se visualiza no 

gráfico (11) abaixo, o IDH do município passou de 0,546, em 1990, para 0,742, em 2010. 

Cachoeira do Sul ocupa a 719ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. 

Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul – SP) e o menor é 0,418 (Mergaço 

– PA). 

 

Gráfico 11 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Cachoeira do Sul - RS 

 

Fonte: IBGE (2017); Autora (2020). 

 

Em face do Índice de Gini, segundo o IBGE de 2003 o município possui 0.42 onde o 

limite inferior do índice é de 0.40 e o limite superior 0.44 (conforme visualiza-se no gráfico 

12). 
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Gráfico 12 – Índice de Gini do município de Cachoeira do Sul - RS 

 

 Fonte: IBGE (2003); Elaborado pela autora (2020). 

 

Como limitação do estudo evidencia-se a defasagem do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) em face dos indicadores IDH municipal e Índice de Gini municipal, os 

indicadores citados apresentaram-se carentes em dados anualmente, o que não permitiu a coleta 

de dados para os testes estatísticos do estudo destes indicadores entre os anos 2003-2017.  

Observou-se no gráfico 13 a evolução do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico 

do município. 

 

Gráfico 13 – IDESE do município de Cachoeira do Sul - RS 

 

Fonte: FEE (2007-2017); Elaborado pela autora (2020). 

 

O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese) de Cachoeira do Sul foi de 0,758 

(em uma escala de zero a 1), indicador que em 2014 foi de 0,717 no município. O índice é 

0,6422

0,5706

0,5428

0,52

0,54

0,56

0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

1990 1995 2000 2005 2010 2015

0,638
0,650

0,661
0,670

0,679
0,690

0,709
0,717

0,703 0,707

0,758

0,560

0,580

0,600

0,620

0,640

0,660

0,680

0,700

0,720

0,740

0,760

0,780

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Série1



59 
 

 

formado por três subindicadores (educação, renda e saúde) e em todos a cidade obteve queda 

de 2014 para 2015. A redução maior, de 3,8%, foi em renda, com o índice passando de 0,683 

para 0,657. Já o indicador de saúde sofreu redução de 0,38% e atingiu 0,773, enquanto o de 

educação baixou 1,58% e ficou em 0,682. Nos três indicadores isolados (saúde, educação e 

renda) e no Idese geral, Cachoeira ficou na faixa do médio desenvolvimento, segundo 

levantamento do Jornal do Povo (2018) 

 

4.3 DIAGNÓSTICO DO PRONAF NOS INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DO 

MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL – RS 

 

A coleta de dados iniciou-se com as informações sobre o montante das operações de 

crédito, bem como o número total de contratos realizados no município, no período de 2003 a 

2019. Ainda nesse item, foi analisado o comportamento de indicadores de impactos do Pronaf 

no município, a partir de um conjunto de variáveis que, diretamente ou indiretamente, 

influenciam a dinâmica econômica local. Foram selecionadas variáveis independentes 

municipais, como o comportamento do PIB municipal, PIB per capita, PIB agronegócio, valor 

agregado bruto municipal e Idese. 

Em 1999/2000, para fins de acesso ao Pronaf, os agricultores familiares passaram a ser 

classificados em quatro grupos; a partir do Ano-Safra 2003/2004, houve maior ênfase nos 

financiamentos ao grupo B, específico para as camadas mais pobres dentre os possíveis 

beneficiários do Programa. A partir do Ano-Safra 2006/2007, com as elevações dos limites de 

renda para enquadramento dos produtores rurais no Programa e a criação da Linha Mais 

Alimentos, houve um aumento da parcela do crédito destinada aos agricultores familiares de 

mais alta renda. Em decorrência disso, entre os anos de 2006/2007 a quantidade anual de 

contratos firmados no âmbito do Pronaf caiu e seu valor médio aumentou. 

 Os gráficos 14 e 15 retratam o montante das operações de crédito, bem como o número 

total de contratos realizados no município no período de 2003 a 2019. Observa-se que no gráfico 

15 a evolução de contratos no município decai na maioria dos anos. Até o ano de 2011 

Cachoeira do Sul apresentava números superiores a 2 mil contratos anuais, o período 2012-

2019 não se totaliza números superiores a 800 contratos por ano. Nota-se que excepcionalmente 

entre 2007-2008 houve um crescimento de aproximadamente 110%, justifica-se pela 

modificação do Plano Safra 2007/2008, onde, diminui-se ainda mais as taxas de juros, causando 

um maior acesso no plano citado.  
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Gráfico 14 – Evolução no número total de contratos realizados no período de 2003 a 2019 

(total) no município de Cachoeira do Sul 

 

Fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (2003-2012); Matriz de Dados do Crédito 

Rural - MDCR (2013-2019) - Elaborado pela autora (2020). 

 

Observa-se que no gráfico 15, quanto a evolução de recursos anuais no município em 

estudo, há o mesmo declínio do gráfico 4 (nível estadual) a partir do ano de 2011. Nota-se que 

nos últimos 8 anos o programa obteve números inferiores a R$ 20 milhões de recursos, o 

programa de crédito já alcançou o teto de R$ 133 milhões no ano de 2010. 

 

Gráfico 15 – Evolução no número total de recursos no período de 2003 a 2019 (total) no 

município de Cachoeira do Sul. 
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Fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (2003-2012); Matriz de Dados do Crédito 

Rural - MDCR (2013-2019) - Elaborado pela autora (2020). 

 

Conforme já mencionado anteriormente, a evolução do acesso ao Pronaf, bem como os 

valores contratados para o período de 2003 a 2019, apresenta comportamentos similares para 

as duas realidades: Rio Grande do Sul e Cachoeira do Sul. Nesse sentido, algumas razões para 

este decréscimo para a realidade gaúcha têm reflexo no contexto municipal.  

É o caso da fraude do Programa já mencionado anteriormente em nível estadual, onde, 

o esquema que começou as ser investigado em 2012 prejudicou mais de 6 mil produtores da 

região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. A investigação da fraude tornou mais 

rígida as regras para a liberação dos financiamentos da agricultura familiar. Agora os 

produtores têm de provar a localização exata da propriedade e da lavoura. Além dos 

documentos e certidões negativas, isso explica muito a queda drástica a partir de 2012. A 

alteração da taxa de juros, que era, em geral, pelo valor do contrato (havia distinção do juro 

entre faixas de valores financiados, sendo que a taxa era menor conforme mais baixo fosse o 

valor do contrato) e passou a ser pelas atividades financiadas (taxa menor para cultivos 

alimentares - arroz, feijão, mandioca, trigo, etc. - e sistemas de produção de base 

agroecológica ou em transição). A busca por financiamentos diretos nas empresas 

fornecedoras de insumos também gerou um decréscimo no Programa de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) e de 19% no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor 

Rural (Pronamp) durante o Plano Safra 2016/2017. 

 Outro reflexo dessa queda está atrelado à forte estiagem sofrida pelo Estado nesse ano, 

cuja seca foi a pior nos últimos 60 anos (CEMET-RS, 2015). Outro fator que impactou bastante 

esse declínio foi a criação do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), 

o BNDES começou a operar o Programa em 2012 (ano do declínio). O programa oferece 

condições mais favoráveis para uma classe de produtores que, até então, não tinha uma linha 

de crédito no BNDES que pudesse atendê-la plenamente.  

 

4.3.1 Pronaf e a influência nos indicadores socioeconômicos em Cachoeira do Sul: análise 

de regressão  

 

A regressão compreende a análise de dados amostrais para saber se e como duas ou mais 

variáveis estão relacionadas umas com a outra numa população e, tem como resultado uma 

equação matemática que descreve o relacionamento (RODRIGUES, 2015.)  
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A regressão linear simples inclui somente duas variáveis: uma independente e uma 

dependente. A variável dependente é aquela que está sendo explicada, enquanto a variável 

independente é aquela que é utilizada para explicar a variação na variável dependente. Todos 

os testes realizados utilizaram-se como variável dependente os recursos financeiros do 

programa em estudo, e como variáveis independentes: PIB municipal, PIB per capita, PIB 

agronegócio, Valor agregado bruto (VAB) agropecuário e IDESE. Os testes foram calculados 

a partir de dois coeficientes.  

 

 Coeficiente de determinação (R²), onde define a representatividade da variável x para 

explicar o comportamento da variável y.  

O coeficiente foi calculado como 0 < R² < 100%. Quanto mais próximo de 100%, 

maior a representatividade da variável x ao explicar o comportamento da 

variabilidade que ocorre com a variável y, sendo ideal acima de 50%. 

  

 Valor-P da regressão: define se existe correlação entre as variáveis:  

Para Valor-P < 0,05 – a correlação entre as duas variáveis é significativa;  

Para Valor-P > 0,05 – a correlação entre as duas variáveis não é significativa. 

 

Os números detalhados encontram-se nos apêndices (A, B, C e D). 

O primeiro teste realizado utilizou-se da variável independente o Produto interno bruto. 

Visualizou-se no teste o Valor-P com valor 0,000138817, onde, o que diz que a correlação entre 

as duas variáveis é significativa. Isso significa que a injeção de recursos no Pronaf tem impactos 

nos valores do Produto Interno Bruto do município, que representam as riquezas geradas pela 

soma dos bens e serviços gerados localmente.  

Segundo as pesquisas realizadas pelo IPEA (2014) a cada 10 p.p. de aumento na 

proporção do PRONAF total em relação ao PIB do país, ocorre um aumento médio de 2,13% 

de crescimento anual do PIB per capita municipal. Por sua vez, sugere impactos da proporção 

do PRONAF total em relação ao PIB agropecuário sobre o crescimento anual do PIB per capita 

municipal da ordem de 2,07%. Digno de nota é que este impacto no crescimento do PIB do 

setor agropecuário é maior no Sul do país. De 2000 a 2010, aproximadamente 45% dos recursos 

do PRONAF foram contratados por agricultores familiares do Sul do Brasil. Em virtude desta 

concentração dos recursos na região, era de se esperar que um dos maiores impactos do 
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programa ocorresse nela, seja sobre a taxa de crescimento anual média do PIB per capita, seja 

sobre a taxa de crescimento anual média do PIB agropecuário. 

Conforme mostra a tabela 3, o coeficiente de determinação R-Quadrado transformado 

para porcentagem, temos que a variável X (PIB municipal) tem 49% aproximadamente de 

impacto sobre a variável Y (Pronaf), o que é uma significativa influência. 

 

Tabela 3 – Estatística de regressão entre Variável dependente (Pronaf) variável independente 

(PIBm). 

Estatística de regressão 

R-Quadrado 0,489234015 
                                    Fonte: Autora (2020). 

 

Da mesma forma, Gomes e Mello (2020) em análise no município de Ganguçu – RS os 

resultados indicam que as duas variáveis, PRONAF e PIB, apresentaram interdependência 

temporal, indicando que estão intimamente relacionadas no longo prazo. O aumento dos 

recursos investidos pelo PRONAF sugere tendência de crescimento do PIB agropecuário, 

reforçando a importância do investimento em programas como o PRONAF, os quais buscam 

apoiar o pequeno produtor rural.  

O segundo teste realizado foi utilizado a variável independente PIB Per capita com a 

variável dependente o Programa. Visualizou-se no teste o Valor-P o valor 0,000339153, ou seja, 

inferior a 0,05, onde, diz que a correlação entre as duas variáveis é significativa. Isso mostra 

que a injeção de recursos no Pronaf tem impactos nos valores do PIB per capita, de forma que 

quanto maior injeção no programa maior impacto na renda per capita do município.  

Segundo a tabela 4 onde demonstra-se o coeficiente de determinação R-Quadrado da 

variável PIB per capita, alterado para porcentagem demostra 43% de impacto sobre a variável 

independente (o programa), o que resulta em uma significativa influência. 

 

Tabela 4 – Estatística de regressão entre Variável dependente (Pronaf), variável independente 

(PIB per capita). 

Estatística de regressão 

R-Quadrado 0,431761 
  Fonte: Autora (2020). 
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O terceiro teste a ser realizado utilizou-se da variável independente PIB agronegócio. O 

Valor-P 0,000010177 mostrou que a variável independente demonstra correlação entre as duas 

variáveis de forma significativa para o programa. Isto significa que maiores volumes de 

recursos no PIB agropecuário, associam um impacto significativo no Programa. 

Visualiza-se na tabela 5, o coeficiente de determinação R-Quadrado transformado em 

porcentagem, temos que a variável PIB Agro age 58% de impacto sobre a variável do programa, 

o que é uma ótima influência. 

 

Tabela 5 – Estatística de regressão entre Variável dependente (Pronaf), variável independente 

(PIB Agro). 

Estatística de regressão 

R-Quadrado 0,581295939 
    Fonte: Autora (2020). 

 

O penúltimo teste realizado utilizou-se da variável independente Valor Agregado Bruto. 

O Valor-P de 0,000101151 demostra que a variável independente apresenta correlação entre as 

duas variáveis de forma significativa para o programa. Ou seja, quanto maior for o investimento 

no Programa, maior será o crescimento do valor agregado bruto do município em estudo. 

Nota-se na tabela 6, o coeficiente de determinação R-Quadrado transformado em 

porcentagem, temos que a variável VAB age 50% de impacto sobre a variável do programa, o 

que é considerado uma boa influência. 

 

Tabela 6 – Estatística de regressão entre Variável dependente (Pronaf), variável independente 

(VAB) 

Estatística de regressão 

R-Quadrado 0,502911 
     Fonte: Autora (2020). 

 

O último teste realizado utilizou-se da variável independente IDESE. O Valor-P de 

0,0046219831637156 demostra que a variável independente apresenta correlação entre as duas 

variáveis de forma muito significativa para o programa. Ou seja, quanto maior for o 

investimento no Programa, maior será o crescimento do Índice de Desenvolvimento 

Socioeconômico em estudo. 
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O PIB agro e o Idese foram as únicas variáveis que apresentaram acima de 50% de 

influência sobre o Programa. O Idese foi o indicador que maior apresentou relevância positiva 

entre todos os testes realizados. 

Nota-se na tabela 7, o coeficiente de determinação R-Quadrado transformado em 

porcentagem, temos que a variável Idese age 62% de significância, ou seja, os recursos 

injetados do programa têm correlação positiva nos recursos injetados no Índice socioeconômico 

do município. 

 

Tabela 7 – Estatística de regressão entre Variável dependente (Pronaf), variável independente 

(IDESE) 

Estatística de regressão 

R-Quadrado 0,629612 
  Fonte: Autora (2020). 

 

Com o objetivo de facilitar a identificação dos resultados das hipóteses testadas nesta 

pesquisa, elaborou-se o quadro 5. Conforme se visualiza e já citado nos textos anteriores, quanto 

à regressão linear simples gerada, verificou-se que o modelo de regressão apresentado é 

confiável e que este demonstra que conforme as variáveis independentes aumentam, também 

aumentam o PIB municipal, PIB per capita, PIB agronegócio, Valor Agregado Bruto e Idese. 

Demonstrou-se que há significância entre as variáveis analisadas, ou seja, pôde-se verificar que 

na medida em que aumentam os recursos do Pronaf aumentam os indicadores socioeconômicos 

analisados. 

 

Quadro 5 – Análise de regressão = PRONAF x Indicadores Socioeconômicos.  

TESTE Valor P 

Pronaf x PIB 0,000138816523440038 

Pronaf x PIB Per capita 0,000339153402607027 

Pronaf x PIB Agro 0,0000101766680116575 

Pronaf x VAB 0,000101151307664163 

Pronaf x IDESE 0,0046219831637156 

  Fonte: Autora (2020). 
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Concluiu-se que a pesquisa se mostrou satisfatória para a autora pesquisadora e para os 

futuros leitores. Isso significa que a disponibilidade de recursos e acesso aos mesmos pelos 

agricultores familiares locais pode representar um aumento nos demais indicadores 

econômicos: PIB, PIB per capita, PIB Agro, VAB e IDESE.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme descreve Grisa (2012), historicamente as políticas públicas beneficiaram 

aqueles agricultores que possuíam melhores estruturas para produzir e condições de inserção 

no mercado. Com a criação do PRONAF a história era para ser diferente, porque essa política 

foi criada no bojo de muitas discussões, reivindicações sociais e com o apoio de órgãos e 

estudos internacionais, com ares de que iria abranger todas as camadas de agricultores 

familiares.  

Passados 25 anos de sua criação, percebe-se que ainda existe uma efervescência em 

torno do mesmo, como uma política pública importante na contribuição do desenvolvimento 

rural, através do auxílio creditício aos produtores familiares (GRISA, 2012).  

Em face, o Programa é uma política relevante, contribui para a produção de alimentos, 

para o crescimento do PIB do país e do munícipio, para o emprego de mão-de-obra no meio 

rural, dentre outras fatores e potencialidades. Também se identifica o esforço em torno dessa 

política para que a mesma evoluísse, com a publicação de vários estudos e com eles mudanças 

na redefinição do público-alvo. Além da criação de novas linhas de financiamentos, com a 

redução de taxas de juros, aumento dos investimentos e extensão do programa para quase todos 

os municípios brasileiros, inclusive o município de estudo. 

Como o rural é um espaço complexo, que sofre interações de vários fatores, para lembrar 

os objetivos específicos desse estudo, buscou-se a delimitação da pesquisa nos indicadores 

socioeconômicos, afim de, compreender um pouco mais sobre a atuação dessa política pública 

na prática. 

Em suma dos indicadores estudados, todas variáveis independentes apresentaram 

significância para o Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf). Observou-se um 

cenário otimista para a economia agropecuária de Cachoeira do Sul/RS, apresentando uma 

evolução com maior significância no PIB agronegócio, podemos embasar este resultado de 

forma quanto maior o investimento no indicador maior o impacto do mesmo na variável 

dependente. O agronegócio no Brasil, entendido como toda atividade da cadeia produtiva, desde 

os insumos aos produtos agrícolas e agroindustriais finais ofertados aos consumidores ainda é 

(sempre será) um setor capaz de alavancar o desenvolvimento regional, mantendo-se 

competitivo no cenário mundial, reunindo aspectos relevantes para o sustendo de milhares de 

famílias. Isso significa que a disponibilidade de recursos e acesso aos mesmos pelos agricultores 

familiares locais pode representar um aumento nos demais indicadores econômicos: PIB, PIB 

per capita, PIB Agro, VAB e IDESE. 
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Como já mencionado, todos os recursos injetados no Pronaf geram impactos positivos 

em todos os indicadores socioeconômicos analisados. Em face não é o que mostra a pesquisa, 

diante dos períodos analisados e dados coletados, o programa decai cada ano que passa em 

relação aos números e valores de contratos no município o que geraria num futuro próspero 

uma queda nesses indicadores socioeconômicos municipais. 

Face a isso, as políticas públicas jamais devem se descuidar desse setor, garantido que, 

mesmo diante de fatores climáticos, os recursos sejam mantidos e estimulados para a retomada 

do crescimento, conforme demonstrado na pesquisa. Nesse sentido, destaca-se a necessidade 

de ampliação desta política pública no município de Cachoeira do Sul, especialmente porque 

os recursos oriundos dela tiveram impactos significativos em todos os indicadores econômicos 

testados neste trabalho.  

Por fim, a pesquisa contou com algumas limitações, sendo a principal delas está 

relacionada com a falta de diversidade de estudos que abordem a mesma temática o que a tornou 

um tanto inédita. 

 Esse problema foi um limitador do estudo pelo fato de não haver referências e 

considerações suficientes para explicar/descrever alguns assuntos/resultados abordados ao 

longo da pesquisa. Como a defasagem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em face dos indicadores IDH municipal e Índice de Gini municipal, os indicadores citados 

apresentaram-se carentes em dados anuais, o que ocasionou na desistência do estudo por falta 

de dados para contabilização destes indicadores entre os anos 2003-2017. 

Sendo assim, neste estudo não foi avaliada o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

e Índice de Gini de Cachoeira do Sul/RS porque os principais dados necessários não estavam 

disponíveis, por isso, sugere-se que os novos estudos que venham a ser realizados incluam todos 

os indicadores citados para o município, bem como, diagnosticar se há relação do período 

analisado (2003-2017) com o volume de recursos disponibilizados e números de contratos com 

os governos federais Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff. 
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APÊNDICE A – TABELA COM A COLETA DE DADOS UTILIZADOS PARA 

REALIZAÇÃO DOS GRÁFICOS (EVOLUÇÃO CONTRATOS (R$) NO BRASIL 

ENTRE 1999-2019 e EVOLUÇÃO RECURSOS (R$) NO BRASIL ENTRE 1999-2019) 
 

Tabela 8 – Evolução no número total de contratos realizados e total de recursos no período de 

1999 a 2019 (total) no Brasil 

Ano Número de contratos Ano Recursos 

1999 1.395.621 1999 R$              11.786.166.115,64 

2000 1.349.234 2000 R$              13.779.503.344,32 

2001 1.468.912 2001 R$              17.942.118.196,93 

2002 1.718.761 2002 R$              22.443.322.771,48 

2003 2.100.340 2003 R$              31.102.681.808,80 

2004 2.745.587 2004 R$              40.446.483.894,59 

2005 1.520.395 2005 R$                9.298.757.104,37 

2006 1.520.395 2006 R$                9.298.757.104,37 

2007 2.964.985 2007 R$              51.164.725.454,70 

2008 2.435.282 2008 R$              66.172.097.610,05 

2009 2.505.854 2009 R$              75.186.147.215,67 

2010 2.336.210 2010 R$              82.076.562.133,25 

2011 2.317.983 2011 R$              94.112.666.478,49 

2012 2.646.731 2012 R$            114.846.299.913,99 

2013 2.804.770 2013 R$            139.399.483.433,28 

2014 2.584.696 2014 R$            164.401.274.861,62 

2015 2.330.229 2015 R$            154.148.883.602,95 

2016 2.201.022 2016 R$            159.172.840.172,33 

2017 2.144.341 2017 R$            167.333.846.590,55 

2018 2.050.728 2018 R$            181.286.326.583,16 

2019 1.864.154 2019 R$            178.628.835.459,20 

Fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (1999-2012); Matriz de Dados 

do Crédito Rural - MDCR (2013-2017) - Elaborado pela autora (2020). 
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APÊNDICE B – TABELA COM A COLETA DE DADOS UTILIZADOS PARA 

REALIZAÇÃO DOS GRÁFICOS (EVOLUÇÃO CONTRATOS (R$) NO RIO GRANDE 

DO SUL ENTRE 1999-2019 e EVOLUÇÃO RECURSOS (R$) NO RIO GRANDE DO 

SUL ENTRE 1999-2019) 
 

Tabela 9 – Evolução no número total de contratos realizados e total de recursos no período de 

1999 a 2019 (total) no Brasil 

ANO CONTRATO ANO Recursos 

1999 251.229 1999  R$               472.369.305,13  

2000 273.024 2000  R$               525.687.946,94  

2001 250.814 2001  R$               565.720.296,16  

2002 26.769 2002  R$                 25.608.812,22  

2003 513.189 2003  R$           5.569.835.007,96  

2004 573.881 2004  R$           6.984.692.560,69  

2005 581.227 2005  R$           6.984.692.560,59  

2006 581.227 2006  R$           6.307.288.916,50  

2007 502.834 2007  R$           7.356.984.153,00  

2008 215.848 2008  R$           4.637.695.739,48  

2009 578.985 2009  R$         12.012.336.941,51  

2010 488.111 2010  R$         13.699.775.497,79  

2011 494.778 2011  R$         14.495.830.281,86  

2012 304.226 2012  R$           3.786.568.707,60  

2013 320.286 2013  R$           4.779.095.936,29  

2014 275.942 2014  R$           5.757.916.437,48  

2015 237.092 2015  R$           5.253.584.860,25  

2016 219.760 2016  R$           5.281.359.480,73  

2017 207.342 2017  R$           5.537.648.717,96  

2018 197.110 2018  R$           6.218.590.578,90  

2019 189.868 2019  R$           6.750.263.678,39  

Fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (1999-2012); Matriz de 

Dados do Crédito Rural - MDCR (2013-2017) - Elaborado pela autora (2020). 
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APÊNDICE C – TABELA COM A COLETA DE DADOS UTILIZADOS PARA 

REALIZAÇÃO DOS GRÁFICOS (EVOLUÇÃO NO NÚMERO TOTAL DE 

CONTRATOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL e 

EVOLUÇÃO NO NÚMERO TOTAL DE RECURSOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO 

DE CACHOEIRA DO SUL). 
 

Tabela 10 – Evolução no número total de contratos realizados e total de recursos no período 

de 2003 a 2017 (total) no município de Cachoeira do Sul 

Ano Número de 

contratos 

Ano Recursos 

2003 3466 2003  R$                58.893.461,98  

2004 3436 2004  R$                77.905.532,04  

2005 3265 2005  R$                70.493.916,49  

2006 3265 2006  R$                70.493.916,49  

2007 2290 2007  R$                66.640.206,36  

2008 2509 2008  R$               103.680.760,98  

2009 2.500 2009  R$               130.799.861,35  

2010 2.377 2010  R$               133.379.705,28  

2011 2.285 2011  R$               127.378.691,95  

2012 710 2012  R$                14.125.104,31  

2013 710 2013  R$                14.601.677,37  

2014 630 2014  R$                17.060.670,72  

2015 433 2015  R$                12.483.580,34  

2016 385 2016  R$                12.706.312,90  

2017 315 2017  R$                12.639.866,72  

Fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (2009-2012); Matriz de 

Dados do Crédito Rural - MDCR (2013-2017) - Elaborado pela autora (2020). 
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APÊNDICE D – RESULTADO DA ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES – VARIÁVEL DEPENDENTE PRONAF (R$) x 

VARIÁVEL INDEPENDENTE PRODUTO INTERNO BRUTO. 

 

Quadro 6 - Variável dependente (total recursos do Pronaf) e variável independente (PIB Total) - período de 2009 a 2019 - Cachoeira do 

Sul 

Ano  PRONAF (R$) INPC 100 Pronaf Deflac. PIB Deflac. PIB (Total) - R$ 

2003  R$             58.893.461,98  10,38  R$        110,38   R$            101.684.326,73   R$               1.082.327,96   R$                626.862,00  

2004  R$             77.905.532,04  6,13   R$        116,51   R$            127.433.149,91   R$               1.121.454,77   R$                685.595,00  

2005  R$             70.493.916,49  5,05   R$        121,56   R$            110.519.336,99   R$               1.041.174,16   R$                664.105,00  

2006  R$             70.493.916,49  2,81   R$        124,37   R$            108.022.277,11   R$               1.074.047,10   R$                700.909,00  

2007  R$             66.640.206,36  5,16   R$        129,53   R$             98.049.027,47   R$               1.213.263,21   R$                824.609,00  

2008  R$            103.680.760,98  6,48   R$        136,01   R$            145.279.607,58   R$               1.430.176,72   R$             1.020.665,00  

2009  R$            130.799.861,35  4,11   R$        140,12   R$            177.903.493,98   R$               1.506.466,08   R$             1.107.598,00  

2010  R$            133.379.705,28  6,46   R$        146,58   R$            173.417.275,43   R$               1.589.009,18   R$             1.222.148,00  

2011  R$            127.378.691,95  6,08   R$        152,66   R$            159.018.938,24   R$               1.747.416,11   R$             1.399.730,00  

2012  R$             14.125.104,31  6,20   R$        158,86   R$             16.945.501,57   R$               1.808.025,48   R$             1.507.099,00  

2013  R$             14.601.677,37  5,56   R$        164,42   R$             16.924.873,33   R$               2.118.929,22   R$             1.828.074,00  

2014  R$             17.060.670,72  6,23   R$        170,65   R$             19.053.165,11   R$               2.287.793,12   R$             2.048.546,00  

2015  R$             12.483.580,34  11,28   R$        181,93   R$             13.077.121,65   R$               2.224.495,89   R$             2.123.531,00  

2016  R$             12.706.312,90  6,58   R$        188,51   R$             12.845.839,01   R$               2.302.156,05   R$             2.277.151,00  

2017  R$             12.639.866,72  2,07   R$        190,58   R$             12.639.866,72   R$               2.298.800,00   R$             2.298.800,00  

Fonte: PRONAF (R$) - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (2009-2012); Matriz de Dados do Crédito Rural - MDCR (2013-2019); INPC IBGE (2020); PIB 

(R$) - IBGE (2003-2017) - Elaborado pela autora (2020). 

 

RESUMO DOS RESULTADOS        

         

Estatística de regressão        
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R múltiplo 0,699452654        

R-Quadrado 0,489234015        

R-quadrado ajustado 0,449944324        

Erro padrão 47819102,12        

Observações 15        

         

ANOVA         
 gl SQ MQ F F de significação    

Regressão 1 2,84735E+16 2,85E+16 12,45197 0,003704285    

Resíduo 13 2,97267E+16 2,29E+15      

Total 14 5,82002E+16          

         

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Interseção 237672532,9 44669238,25 5,320721 0,000139 141170510,6 334174555,1 141170510,6 334174555,1 

Variável X 1 -91,45603778 25,91751553 -3,52873 0,003704 -147,447426 -35,46464958 -147,447426 -35,46464958 
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APÊNDICE E – RESULTADO DA ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES – VARIÁVEL DEPENDENTE PRONAF (R$) x 

VARIÁVEL INDEPENDENTE PIB PER CAPITA. 
 

Quadro 7 – Variável dependente (total recursos do Pronaf) e variável independente (PIB Per capita) - período de 2009 a 2019 - Cachoeira 

do Sul 

Ano  PRONAF (R$) INPC 100 Pronaf Deflac. PIB per cap deflac PIB (Per capita)R$ 

2003  R$                    58.893.461,98  10,38  R$        110,38   R$       101.684.326,73   R$                      12.534,48   R$                   7.259,71  

2004  R$                    77.905.532,04  6,13   R$        116,51   R$       127.433.149,91   R$                      12.984,65   R$                   7.938,09  

2005  R$                    70.493.916,49  5,05   R$        121,56   R$       110.519.336,99   R$                      12.141,23   R$                   7.744,19  

2006  R$                    70.493.916,49  2,81   R$        124,37   R$       108.022.277,11   R$                      12.949,19   R$                   8.450,47  

2007  R$                    66.640.206,36  5,16   R$        129,53   R$         98.049.027,47   R$                      14.346,53   R$                   9.750,79  

2008  R$                  103.680.760,98  6,48   R$        136,01   R$       145.279.607,58   R$                      17.483,81   R$                 12.477,56  

2009  R$                  130.799.861,35  4,11   R$        140,12   R$       177.903.493,98   R$                      19.423,87   R$                 14.281,00  

2010  R$                  133.379.705,28  6,46   R$        146,58   R$       173.417.275,43   R$                      18.955,81   R$                 14.579,40  

2011  R$                  127.378.691,95  6,08   R$        152,66   R$       159.018.938,24   R$                      20.922,88   R$                 16.759,82  

2012  R$                    14.125.104,31  6,20   R$        158,86   R$         16.945.501,57   R$                      21.726,64   R$                 18.110,47  

2013  R$                    14.601.677,37  5,56   R$        164,42   R$         16.924.873,33   R$                      24.651,61   R$                 21.267,80  

2014  R$                    17.060.670,72  6,23   R$        170,65   R$         19.053.165,11   R$                      26.654,93   R$                 23.867,48  

2015  R$                    12.483.580,34  11,28   R$        181,93   R$         13.077.121,65   R$                      25.957,04   R$                 24.778,91  

2016  R$                    12.706.312,90  6,58   R$        188,51   R$         12.845.839,01   R$                      26.894,36   R$                 26.602,24  

2017  R$                    12.639.866,72  2,07   R$        190,58   R$         12.639.866,72   R$                      26.888,12   R$                 26.888,12  
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Fonte: PRONAF (R$) - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (2009-2012); Matriz de Dados do Crédito Rural - MDCR (2013-2019); INPC IBGE (2020); PIB 

Per Capita (R$) - IBGE (2003-2017) - Elaborado pela autora (2020). 

 

RESUMO DOS RESULTADOS        

         

Estatística de regressão        

R múltiplo 0,65708555        

R-Quadrado 0,43176142        

R-quadrado ajustado 0,38805076        

Erro padrão 50437760        

Observações 15        

         

ANOVA         

  gl SQ MQ F 

F de 

significação    

Regressão 1 2,51286E+16 2,51286E+16 9,877715 0,007777471    

Resíduo 13 3,30716E+16 2,54397E+15      

Total 14 5,82002E+16          

         

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% 

Superior 

95,0% 

Interseção 232204137 48250141,68 4,812506842 0,000339 127966043,2 336442230,7 127966043,2 336442230,7 

Variável X 1 -7436,79368 2366,232941 

-

3,142883169 0,007777 -12548,72916 -2324,858205 -12548,72916 -2324,858205 
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APÊNDICE F – RESULTADO DA ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES – VARIÁVEL DEPENDENTE PRONAF (R$) x 

VARIÁVEL INDEPENDENTE PIB AGRONEGÓCIO 

 

Quadro 8 – Variável dependente (total recursos do Pronaf) e variável independente (PIB Agronegócio) - período de 2009 a 2019 - Cachoeira do 

Sul 

Ano  PRONAF (R$) INPC 100 Pronaf Deflac. PIB agro deflac PIB (Agronegócio)R$ 

2003  R$        58.893.461,98  10,38  R$         110,38   R$       101.684.326,73   R$             231.772,77   R$                 134.238,00  

2004  R$        77.905.532,04  6,13   R$         116,51   R$       127.433.149,91   R$             229.361,75   R$                 140.219,00  

2005  R$        70.493.916,49  5,05   R$         121,56   R$       110.519.336,99   R$             152.169,26   R$                   97.060,00  

2006  R$        70.493.916,49  2,81   R$         124,37   R$       108.022.277,11   R$             169.657,11   R$                 110.716,00  

2007  R$        66.640.206,36  5,16   R$         129,53   R$        98.049.027,47   R$             208.633,09   R$                 141.800,00  

2008  R$       103.680.760,98  6,48   R$         136,01   R$       145.279.607,58   R$             249.354,19   R$                 177.955,00  

2009  R$       130.799.861,35  4,11   R$         140,12   R$       177.903.493,98   R$             263.350,49   R$                 193.623,00  

2010  R$       133.379.705,28  6,46   R$         146,58   R$       173.417.275,43   R$             213.586,64   R$                 164.275,00  

2011  R$       127.378.691,95  6,08   R$         152,66   R$       159.018.938,24   R$             254.073,38   R$                 203.520,00  

2012  R$        14.125.104,31  6,20   R$         158,86   R$        16.945.501,57   R$             248.591,37   R$                 207.216,00  

2013  R$        14.601.677,37  5,56   R$         164,42   R$        16.924.873,33   R$             456.132,05   R$                 393.521,00  

2014  R$        17.060.670,72  6,23   R$         170,65   R$        19.053.165,11   R$             514.517,98   R$                 460.712,00  

2015  R$        12.483.580,34  11,28   R$         181,93   R$        13.077.121,65   R$             462.072,43   R$                 441.100,00  

2016  R$        12.706.312,90  6,58   R$         188,51   R$        12.845.839,01   R$             538.346,29   R$                 532.499,00  

2017  R$        12.639.866,72  2,07   R$         190,58   R$        12.639.866,72   R$             520.757,00   R$                 520.757,00  

Fonte: PRONAF (R$) - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (2009-2012); Matriz de Dados do Crédito Rural - MDCR (2013-2019); INPC IBGE (2020); 

PIB Agronegócio (R$) - IBGE (2003-2017) - Elaborado pela autora (2020). 

 

RESUMO DOS RESULTADOS        

         

Estatística de regressão        
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R múltiplo 0,762427661        
R-Quadrado 0,581295939        
R-quadrado ajustado 0,549087934        
Erro padrão 43295625,68        

Observações 15        

         

ANOVA         

  gl SQ MQ F 

F de 

significação    

Regressão 1 3,38315E+16 3,38315E+16 18,04818226 0,000950168    
Resíduo 13 2,43686E+16 1,87451E+15      

Total 14 5,82002E+16          

         

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% 

Superior 

95,0% 

Interseção 196950882,9 28367791,45 6,942764059 1,01767E-05 135665995,4 258235770,4 135665995,4 258235770,4 

Variável X 1 -352,5715078 82,99090088 

-

4,248315226 0,000950168 -531,8624489 -173,2805668 -531,8624489 -173,2805668 

         
 

  



78 
 

 

APÊNDICE G – RESULTADO DA ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES – VARIÁVEL DEPENDENTE PRONAF (R$) x 

VARIÁVEL INDEPENDENTE VAB 
 

Quadro 9 – Variável dependente (total recursos do Pronaf) e variável independente (VAB) - período de 2009 a 2019 - Cachoeira do Sul 

Ano  PRONAF (R$) INPC 100 Pronaf Deflac. VAB deflac VAB R$ 

2003  R$                 58.893.461,98  10,38  R$              110,38   R$          101.684.326,73   R$                      976.146,69   R$         565.364,00  

2004  R$                 77.905.532,04  6,13   R$              116,51   R$          127.433.149,91   R$                   1.008.034,23   R$         616.256,00  

2005  R$                 70.493.916,49  5,05   R$              121,56   R$          110.519.336,99   R$                      933.087,90   R$         595.163,00  

2006  R$                 70.493.916,49  2,81   R$              124,37   R$          108.022.277,11   R$                      975.056,44   R$         636.309,00  

2007  R$                 66.640.206,36  5,16   R$              129,53   R$            98.049.027,47   R$                   1.110.585,71   R$         754.823,00  

2008  R$                103.680.760,98  6,48   R$              136,01   R$          145.279.607,58   R$                   1.293.686,63   R$         923.257,00  

2009  R$                130.799.861,35  4,11   R$              140,12   R$          177.903.493,98   R$                   1.363.193,77   R$      1.002.260,00  

2010  R$                133.379.705,28  6,46   R$              146,58   R$          173.417.275,43   R$                   1.443.364,61   R$      1.110.129,00  

2011  R$                127.378.691,95  6,08   R$              152,66   R$          159.018.938,24   R$                   1.589.053,44   R$      1.272.877,00  

2012  R$                 14.125.104,31  6,20   R$              158,86   R$            16.945.501,57   R$                   1.646.397,18   R$      1.372.372,00  

2013  R$                 14.601.677,37  5,56   R$              164,42   R$            16.924.873,33   R$                   1.963.193,07   R$      1.693.715,00  

2014  R$                 17.060.670,72  6,23   R$              170,65   R$            19.053.165,11   R$                   2.132.079,27   R$      1.909.116,00  

2015  R$                 12.483.580,34  11,28   R$              181,93   R$            13.077.121,65   R$                   2.069.978,70   R$      1.976.027,00  

2016  R$                 12.706.312,90  6,58   R$              188,51   R$            12.845.839,01   R$                   2.136.101,44   R$      2.112.900,00  

2017  R$                 12.639.866,72  2,07   R$              190,58   R$            12.639.866,72   R$                   2.142.307,00   R$      2.142.307,00  

Fonte: PRONAF (R$) - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (2009-2012); Matriz de Dados do Crédito Rural - MDCR (2013-2019); INPC IBGE (2020); VAB 

(R$) - IBGE (2003-2017) - Elaborado pela autora (2020). 

 

RESUMO DOS RESULTADOS        

         

Estatística de regressão        

R múltiplo 0,709161882        
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R-Quadrado 0,502910574        
R-quadrado ajustado 0,464672926        
Erro padrão 47174542,38        

Observações 15        

         

ANOVA         

  gl SQ MQ F F de significação    

Regressão 1 2,92695E+16 2,93E+16 13,15224 0,003071608    
Resíduo 13 2,89307E+16 2,23E+15      

Total 14 5,82002E+16          

         

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Interseção 233538343,6 42417014,5 5,50577 0,000101 141901955 325174732,2 141901955 325174732,2 

Variável X 1 

-

97,01674738 26,75142449 -3,6266 0,003072 -154,8096864 -39,22380839 -154,8096864 -39,22380839 
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APÊNDICE H – RESULTADO DA ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES – VARIÁVEL DEPENDENTE PRONAF (R$) x 

VARIÁVEL INDEPENDENTE IDESE 
 

Quadro 10 – Variável dependente (total recursos do Pronaf) e variável independente (IDESE) - período de 2007 a 2017 - Cachoeira do Sul 

Ano  PRONAF (R$) INPC 100 PRONAF DEFLAC. IDESE 

2007  R$           66.640.206,36  5,16   R$            129,53   R$                 98.049.027,47  0,638 

2008  R$         103.680.760,98  6,48   R$            136,01   R$               145.279.607,58  0,650 

2009  R$         130.799.861,35  4,11   R$            140,12   R$               177.903.493,98  0,661 

2010  R$         133.379.705,28  6,46   R$            146,58   R$               173.417.275,43  0,670 

2011  R$         127.378.691,95  6,08   R$            152,66   R$               159.018.938,24  0,679 

2012  R$           14.125.104,31  6,20   R$            158,86   R$                 16.945.501,57  0,690 

2013  R$           14.601.677,37  5,56   R$            164,42   R$                 16.924.873,33  0,709 

2014  R$           17.060.670,72  6,23   R$            170,65   R$                 19.053.165,11  0,717 

2015  R$           12.483.580,34  11,28   R$            181,93   R$                 13.077.121,65  0,703 

2016  R$           12.706.312,90  6,58   R$            188,51   R$                 12.845.839,01  0,707 

2017  R$           12.639.866,72  2,07   R$            190,58   R$                 12.639.866,72  0,758 

Fonte: PRONAF (R$) - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL (2009-2012); Matriz de Dados do Crédito Rural MDCR (2013-2019); 

INPC IBGE (2020); IDESE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E 

ESTATÍSTICA (2007-2017) - Elaborado pela autora (2020). 

 

RESUMO DOS RESULTADOS        

         

Estatística de regressão        

R múltiplo 0,793481268        

R-Quadrado 0,629612522        

R-quadrado ajustado 0,583314088        

Erro padrão 49876978,67        
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Observações 10        

         

ANOVA         

  gl SQ MQ F 

F de 

significação    

Regressão 1 3,38304E+16 3,38304E+16 13,599 0,006150695    

Resíduo 8 1,99017E+16 2,48771E+15      

Total 9 5,37321E+16          

         

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Interseção 1425491433 366634744,7 3,8880424 0,004622 580030195,3 2270952670 580030195,3 2270952670 

0,638 -1945248941 527499027,1 -3,687682518 0,006151 -3161663878 -728834002,8 -3161663878 -728834002,8 
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ANEXOS 

 

A –LEI DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006. 

 

Regulamento: Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais 

 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à 

formulação das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais. 

Art. 2º A formulação, gestão e execução da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais serão articuladas, em todas as fases de sua formulação e 

implementação, com a política agrícola, na forma da lei, e com as políticas voltadas para a 

reforma agrária. 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, 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; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9064.htm
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III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação 

dada pela Lei nº 12.512, de 2011) 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

§ 1º 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. 

§ 2º 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 - aquiculturas 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. 

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos 

II, III e IV do caput do art. 3º; (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e 

comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 

3º. (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

§ 3º O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições 

adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores 

familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes segmentos. (Incluído 

pela Lei nº 12.058, de 2009) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12058.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12058.htm#art23
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§ 4º Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que 

atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou 

associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses 

agricultores, conforme disposto pelo CMN. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

Art. 4º A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

Rurais observará, dentre outros, os seguintes princípios: 

I - descentralização; 

II - sustentabilidade ambiental, social e econômica; 

III - equidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e 

etnia; 

IV - participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da política 

nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. 

Art. 5º Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das ações, de 

forma a compatibilizar as seguintes áreas: 

I - crédito e fundo de aval; 

II - infraestrutura e serviços; 

III - assistência técnica e extensão rural; 

IV - pesquisa; 

V - comercialização; 

VI - seguro; 

VII - habitação; 

VIII - legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária; 

IX - cooperativismo e associativismo; 

X - educação, capacitação e profissionalização; 

XI - negócios e serviços rurais não agrícolas; 

XII - agroindustrialização. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12058.htm#art23
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Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de julho de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guilherme Cassel 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.7.2006 
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