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RESUMO 

 
 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 
redirecionou as políticas públicas de desenvolvimento rural, apoiando 
totalmente a agricultura familiar através do crédito. Sendo assim, o presente 
estudo tem como o objetivo principal, analisar operações do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em Santana do 
Livramento (RS) no período de 1999 a 2019. Para alcançar o objetivo, da 
pesquisa, utilizou-se o método dedutivo, revisão bibliográfica e método 
analítico. Os dados foram extraídos do Banco Central do Brasil e foram 
corrigidos através do corretor de valores do Banco Central do Brasil com a 
utilização do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) – (base 
janeiro de 2020). Entre os resultados obtidos, pode-se destacar que no período 
de 1999 a 2019 foi financiado mais de R$ 256 milhões e firmado 10853 
contratos pelo município de Santana do Livramento. Desses, R$ 150,8 milhões 
(59%) e 5.530 contratos (51%) foram voltados para o investimento e R$ 105,2 
milhões (41%) e 5.323 contratos (49%) foram destinados para o custeio. Ainda 
cabe ressaltar do montante total de crédito disponibilizado pelo Programa 30% 
(R$ 76.8 milhões) foram destinados para a atividade agrícola e 70% (R$179.2 
milhões) foram destinados para a pecuária. Por fim, é salientado acerca da 
importância da política pública para os agricultores familiares do município, 
ficando entretanto, clara a necessidade de um aprimoramento para que de fato 
o PRONAF possa desempenhar sua função de promover o desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Desenvolvimento rural. Políticas Públicas. 
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RESUMEN 

 
 
El Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF) 
hizo un cambio las políticas públicas para el desarrollo rural, apoyando 
plenamente la agricultura familiar a través del crédito. Por lo tanto, el presente 
estudio tiene como objetivo principal analizar las operaciones del Programa 
Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF) en Santana 
do Livramento (RS), en el período del 1999 hasta 2019. Para alcanzar el 
objetivo de la investigación, utilice el método deductivo, la revisión de la 
literatura y el método analítico. Los datos fueron extraídos por el Banco Central 
de Brasil y corregidos a través del sitio electrónico del Banco Central de Brasil 
utilizando el Índice General de Precios - Disponibilidad Interna (IGP-DI) - (base 
enero de 2020). En los resultados obtenidos, se puede destacar que, en el 
período de 1999 a 2019, se financiaron más de R$ 256 millones y firmó 10853 
contratos en el municipio de Santana do Livramento. De estos, R$ 150,8 
millones (59%) y 5530 (51%)  contratos se invirtieron y R$ 105,2 millones 
(41%) y 5323 contratos (49%) se utilizaron para la custodia. También vale la 
pena mencionar la cantidad total de crédito disponible a través del Programa. 
El 30% (R$ 76,8 millones) se utilizó para actividades agrícolas y el 70% (R$ 
179,2 millones) se utilizó para el ganado. Finalmente, se destaca la importancia 
de la política pública para los agricultores familiares en el municipio, sin 
embargo, existe una clara necesidad de mejora para que el PRONAF pueda 
desempeñar su función de promover el desarrollo. 
 
Palabras clave: Agricultura familiar. Desarrollo rural. Políticas Públicas.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crédito rural abrange recursos destinados ao custeio, investimento ou 

comercialização, com poucas políticas públicas capazes de atender a demanda dos 

trabalhadores rurais. Suas regras, finalidades e condições estão estabelecidas no 

Manual de Crédito Rural (MCR), elaborado pelo Banco Central do Brasil. Essas 

normas são seguidas por todos os agentes que compõem o Sistema Nacional de 

Crédito Rural (SNCR), como bancos e cooperativas de crédito (MINISTERIO DA 

AGRICULTURA, 2015). 

Desde 1885, o governo procurava incentivar a agricultura através do crédito, 

durante o Império. Após, em 1937, com a lei nº 492, que o governo passa a investir 

significativamente no setor agrícola. Posteriormente, em 1965, com a criação do 

Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), o propósito era de oferecer crédito rural 

para os produtores com taxas de juros subsidiadas e condições de pagamentos 

diferenciados. Nesse período, o objetivo do sistema era beneficiar as pequenas e 

médias propriedades, proporcionando a modernização da agropecuária (RAMOS; 

MARTHA JUNIOR, 2010). Segundo Leite e Wesz Jr. (2014), o governo não 

conseguiu se manter como principal supridor de recursos financeiros, iniciando-se 

um processo de estruturação, em que houve diminuição da participação direta do 

governo, e ampliação da atuação de instituições financeiras, além de modificar as 

regras das taxas de juros.  

Na metade da década de 1980 começam a surgir as primeiras reivindicações 

dos produtores rurais em busca de incentivo e fortalecimento do respectivo setor. 

Logo, graças as reivindicações, a Constituição de 1988 determinou que a 

contribuição social do produtor seria subsidiada, como ocorre em sistemas 

previdenciários do mundo todo, o objetivo de uma nova contribuição para os 

produtores rurais buscava a garantia que a produção rural segue a crescer em níveis 

equivalentes ao do crescimento da população (FERNANDES, 2013). 

Assim, as políticas públicas realizadas no Brasil, principalmente as políticas 

agrícolas, apresentaram uma categoria que começou a ser lembrada em 1994 com 

a criação do Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAPE). 

Apesar dos resultados bastante modestos em termos de fortalecimento e 

distribuição de crédito aos agricultores familiares, o programa teve sua importância 
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por permitir a diferenciação dos créditos por categorias de agricultores (MATTEI, 

2005). 

Em 1995, segundo Grisa e Schneider (2015), foi criado o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o primeiro passo do 

reconhecimento político e institucional do Estado brasileiro à categoria social dos 

pequenos produtores rurais. Os autores destacam que é uma linha política de 

crédito rural, com o intuito de contribuir para a capitalização dos pequenos 

produtores rurais, considerados agricultores familiares. Em linhas gerais, tem o 

objetivo propiciar inserção e acesso deles aos mercados consolidados. Nesse 

sentido, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

pode ser considerado um programa de: garantia da produção agropecuária; 

fortalecimento dos sujeitos sociais; e incentivo a permanecer no campo. 

A partir do que foi exposto, o município de Santana do Livramento, objeto de 

pesquisa desse estudo, está localizado na região da campanha, possui 77.027 

habitantes de acordo com a população estimada do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2019), dos quais 11% residem na zona rural. É um dos 

municípios mais antigos, históricos e o segundo maior em extensão territorial do Rio 

Grande do Sul. A principal atividade econômica é a pecuária (ovina e bovina) com 

produção de carne para os principais frigoríficos do Estado seguido pela agricultura 

(arroz e soja), bem como a fruticultura (QUINES, 2018). 

Diante das características do município e da importância da pecuária e 

agricultura na economia local, que são setores beneficiados pelo PRONAF, este 

estudo procura analisar como tem se dado distribuições das linhas de crédito do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 

Santana do Livramento (RS) no período de 1999 a 2019. Assim sendo, busca-se 

resolver a problemática com base em alguns objetivos, os quais serão apresentados 

a seguir. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Diante da constatação de que o PRONAF é o principal instrumento de política 

pública em termos de abrangência e volume de recursos destinados ao segmento 

agrícola familiar brasileiro, caberia questionar: i) Qual a variação ao longo do tempo 

no número de contratos e no montante de recursos do PRONAF no município? ii) 

Como tem se dado a distribuição das linhas de crédito do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) no período de 1999 a 2019? 

Acredita-se que as respostas a estas indagações poderão trazer elementos 

importantes para verificação de se o Programa realmente está cumprindo o seu 

papel de promover o desenvolvimento. 

  

 

1.2 OBJETIVOS 

  

1.2.1 Objetivo geral 

Analisar operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) em Santana do Livramento (RS) no período de 1999 a 2019. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

  

I. Compreender a operacionalização do Programa Nacional de Fortalecimento 

na Agricultura Familiar; 

II. Comparar a evolução temporal dos recursos e contratos do PRONAF no 

município Santana do Livramento; 

III. Analisar a distribuição das linhas de créditos (custeio e investimento) no 

município de Santana do Livramento; 

IV. Verificar a relação entre as atividades produtivas agropecuárias financiadas 

ao longo do tempo. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse em estudar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) em Santana do Livramento se dá pelo fato que o PRONAF é a 

principal política pública nacional formulada para fortalecer a agricultura familiar. A 

escolha do município está relacionada à minha naturalidade e, também, porque 

convivo com agricultores familiares da região, os quais sempre me trataram com 

muito carinho. 

O período de análise justifica-se pela disponibilidade de informações públicas 

sobre as operações e a distribuição dos recursos do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar de 1999 a 2019 em Santana do Livramento.  

Desde a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar, em 1996, o programa vem crescendo e constituindo-se como a principal 

política pública de auxílio a agricultura familiar no meio rural brasileiro (AQUINO; 

SCHNEIDER, 2015). O programa criou várias linhas de crédito, ampliou o número de 

agricultores beneficiários, aumentou o crédito e fomentou a institucionalização de 

alguns programas de garantia ligados ao PRONAF (CONTI; ROITMAN, 2011). 

Porém, o processo de evolução do PRONAF é caracterizado por avanços e 

ambiguidades (AQUINO; SCHENEIDER, 2015). Diante de todas essas 

transformações, surgiu o interesse em pesquisar a influência dessas mudanças na 

atuação e a distribuição dos recursos provenientes do programa no município de 

Santana do livramento.  

 Também, levando em consideração as principais atividades econômicas do 

município, como a pecuária (ovina e bovina) e agricultura (arroz e soja), atividades 

que podem ser financiadas pelo programa, surge o interesse em investigar como os 

recursos do PRONAF estão contribuindo para promover o desenvolvimento das 

respectivas atividades. Conhecer estas especificidades é importante para o 

aprimoramento da política pública e também para a superação dos obstáculos 

existentes em relação a operacionalização e acesso ao programa. 

Desse modo, o presente estudo visa investigar como o programa está 

funcionando no município, dentro dos objetivos para a qual foi elaborado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta seção serão apresentados os principais conceitos e autores que 

estudam a agricultura familiar e, também, uma breve apresentação do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

 

 

2.1 AGRICULTURA FAMILIAR: HISTÓRIA, CONCEITO E DEFINIÇÕES 

  

Historicamente, a agricultura familiar brasileira esteve à mercê de políticas 

públicas que beneficiassem especificamente esse grupo social. Por esse motivo, a 

década de 1990 é um grande marco na história do país pois registra vários avanços 

no cenário agropecuário brasileiro. Nesse sentido, este capítulo trata de expor, 

brevemente, o processo de reconhecimento da agricultura familiar no Brasil e, 

também, apresentar alguns conceitos e definições acerca do termo “agricultura 

familiar”. 

Constata-se que o crédito rural foi um dos maiores investimentos utilizados ao 

longo das décadas de 1960 e 1970, além disso, representava a revolução 

tecnológica da agricultura no Brasil. Nesse período, foram criados alguns programas 

voltados para atender a demanda de pequenas produções. E, é considerado uma 

referência de intervenção do Estado na agricultura (DELGADO, 1985).  

Nesse cenário, foram criadas algumas instituições e estabelecidas articulações 

para fazer a gestão dos meios agrícolas, exemplo o SNCR- Sistema Nacional de 

Crédito Rural, a reformulação do PGPM- Programa Garantia de Preço Mínimo, a 

regulamentação do seguro agrícola, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) e a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMBRATER). Essas instituições tornaram necessárias para conduzir demanda de 

pequenas produções para o Governo (DELGADO, 2010).  

Os pequenos e médios produtores, tecnicamente seriam os maiores 

beneficiários do Crédito Rural promovido nas décadas de 1960 e 1970. Porém, o 

CMN-  Conselho Monetário Nacional, não utilizou critérios específicos para o acesso, 

que impedindo para o pequeno produtor de usufruir desses instrumentos, uma vez 

que os grandes proprietários já tinham conhecimentos desses meios para o acesso 

ao sistema de crédito (GONÇALVES NETO, 1997). Sendo assim, na década de 
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1970, por mais tenham sido criadas as resoluções para o acesso do crédito pelos 

pequenos e médios agricultores, essas medidas não foram suficientes para uma 

correção das distorções ocorridas naquele momento pois, paralelamente, houve a 

redução nos recursos disponibilizados na agricultura (BAUNAIN, 2001). 

Posteriormente, na década de 1980 as políticas públicas voltadas para a 

agricultura familiar tornaram-se um objeto de reivindicação. Segundo Schneider, 

Shiki e Belik (2010), esse contexto permitirá a emergência de uma primeira geração 

de políticas públicas voltadas para agricultura familiar no Brasil, as quais 

apresentaram um referencial setorial basicamente agrícola. 

Assim, as políticas públicas voltadas à agricultura familiar, começam a ser 

lembradas em 1994 a partir da criação do Programa de Valorização da Pequena 

Produção Rural (PROVAPE). Apesar dos resultados bastante modestos, em termos 

de fortalecimento e distribuição de crédito aos agricultores familiares, o programa 

teve sua importância por deixar a diferenciação dos créditos por categorias de 

agricultores (MATTEI, 2005). 

Regulamentado pela Resolução nº. 2.101 de 24 de agosto de 1994 do 

Conselho Monetário Nacional, o Programa de Valorização da Pequena Produção 

Rural (PROVAPE) constituiu-se como um crédito rural de custeio diferenciado, 

destinado ao produtor rural que: a) pertencesse a uma cooperativa, associação, 

grupo ou condomínio de produtores rurais; b) possuísse área não superior a quatro 

módulos fiscais; c) apresentasse 80% de sua renda proveniente da agricultura; d) 

não possuísse empregados permanentes; e) não fosse beneficiário de 

financiamentos concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais ou do 

Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (PROCERA) para a mesma 

finalidade (BRASIL, CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, 1994). 

Logo, instituiu-se o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar, (PRONAF), por meio da Resolução n°. 2.191 de 24 de agosto de 1995 do 

Conselho Monetário Nacional, substituindo o Programa de Valorização da Pequena 

Produção Rural (PROVAPE) (BRASIL, CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, 

1995). O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

então tornar-se a principal política para a agricultura familiar. Schneider, Cazella e 

Mattei (2004, p.23) aludem neste sentido:  
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Cabe frisar que, embora o PROVAPE tenha tido resultados pífios do ponto 
de vista de recursos aportados para os agricultores, sua importância 
consiste na transição que ali se inicia em direção a uma política pública 
diferenciada por categorias de produtores rurais. (...) A partir de 1995, já no 
governo Fernando Henrique Cardoso, o PROVAPE foi totalmente 
reformulado, tanto em termos de concepção como em sua abrangência. 
Essas modificações deram origem ao PRONAF, em 1996, cuja 
institucionalização ocorreu através do Decreto Presidencial nº. 1.946, 
datado de 28/7/96. Desse ano em diante, o programa tem se firmado como 
a principal política pública do governo federal para apoiar os agricultores 
familiares. 

 

 

Segundo Schneider (2003, p. 100) “a afirmação da agricultura familiar no 

cenário social e político brasileiro está relacionada à legitimação que o Estado lhe 

emprestou ao criar, em 1996, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar”. Assim percebe-se o quão importante foram as lutas e as políticas 

adotadas para que o termo “agricultura familiar” fosse aceito e considerado uma 

categoria forte e de valor. Ainda conforme Schneider (2003) o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar foi desenvolvido como sendo uma resposta às 

pressões sindicais, e o mesmo foi criado com a finalidade de prover crédito agrícola 

e apoio institucional às categorias dos pequenos produtores, dos quais vinham 

sendo prejudicados devido às políticas públicas que ocorriam em 1980 e então não 

conseguiam manter-se na atividade. 

Os agricultores familiares são, agora, compreendidos como atores sociais 

dotados de relativa autonomia, participantes das transformações da agricultura e do 

meio rural e ocupando um lugar definido pela “(...) sua capacidade de resistência e 

de inovação ante as imposições “externas” da sociedade e, em particular, do 

mercado e em função dos projetos familiares” (WANDERLEY, 2009). Para Schneider 

(2003), estes estudos operaram um deslocamento teórico e analítico decisivo na 

sociologia dos estudos rurais e agrários, preocupações, até então, giravam em torno 

da discussão do caráter capitalista, tradicional ou moderno, das relações sociais 

predominantes na agricultura. Trata-se, na realidade, de uma mudança no 

“referencial paradigmático” do fórum científico (FOUILLEUX, 2003). 

Abramovay et al. (1998) utilizam a categorização da agricultura familiar por 

critérios de diferenciação interna do segmento, tendo-se para o caso, uma  tipologia 

tríplice: i) agricultores consolidados; ii) agricultores em transição e iii) agricultores em 

exclusão; neste sentido, percebe-se que o critério característico utilizado é a renda 

do agricultor. Para Buainain e Romeiro (2000), a distinção entre os produtores 
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familiares é de três tipos: a) produtores familiares capitalizados; b) produtores 

familiares em capitalização; c) produtores familiares em descapitalização. Porém, 

Kageyama et al. (2013) consideram como estabelecimento familiar: a) assentados 

(estabelecimento originário de projeto de assentamento); b) exclusivamente familiar 

(opera apenas com mão de obra da família do produtor, sem nenhum tipo de pessoa 

contratada) e c) familiar com contratado ou “misto” (tem mão de obra contratada, 

mas em quantidade menor que ou igual, em equivalentes-ano, à mão de obra 

familiar); diferencia-se, então, o estabelecimento familiar pela origem da terra e pelo 

trabalho. 

Uma definição de agricultura familiar, apresentada por Abramovay (1999) a 

coloca como aquela em que a gestão, a propriedade e a sua maior fonte de trabalho 

são indivíduos que mantêm entre si um laço de parentesco. Para Lamarche (1997), 

o espaço da exploração familiar como correspondente à unidade agrícola na qual a 

propriedade e trabalho são intimamente ligados à família, unidade produtiva esta 

que recobre situações extremamente variadas, diferentes e assemelhadas, ou seja 

as explorações familiares constituem-se em um grupo social não homogêneo, mas 

não contam com uma excepcional capacidade de captação. 

Por outro lado, conforme a Lei nº 11.326, criada para facilitar a definição do 

agricultor familiar para o acesso a recursos provenientes do PRONAF (BRASIL, 

2006, art. 3):  

 

Considera-se como 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 nº 12.512, de 
2011); IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família 
pós a apresentação sobre agricultura familiar, continuará em breve as 
noções do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 

 

Diante do que foi exposto, percebe-se que o termo “agricultura familiar” possui 

uma grande diversidade de conceitos e definições. Porém, entende-se que há 

algumas características em comum em todos eles, sendo: mão de obra familiar, 

pequena produção, tamanho do lote, receitas não extraordinárias etc. Também, 

pode-se acrescentar uma das características mais importantes, a produção para 

autoconsumo. Atualmente o papel social e econômico desses agricultores são 
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fundamentais para o fortalecimento de uma agricultura sustentável, geração de 

emprego e renda, segurança alimentar e desenvolvimento local.   

Após a apresentação sobre a agricultura familiar, seguem as noções do 

Programa de Fortalecimento da Agricultura familiar. 

   

 

2.2 HISTÓRICO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMETO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR  

 

 O surgimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

é um marco na intervenção do Estado na agricultura brasileira, porque representa a 

incorporação efetiva dos agricultores familiares às políticas públicas direcionadas 

para o meio rural. Em 2004, Schneider et al. afirmaram que 

 

“[...] o surgimento do Pronaf representa o reconhecimento e a legitimação 
do Estado em relação às especificidades de uma nova categoria social – os 
agricultores familiares – que até então era designada por termos como 
pequenos produtores, produtores familiares, produtores de baixa renda ou 
agricultura de subsistência” (2004, p. 21). 

 

As modificações que deram origem ao PRONAF, em 1996, ocorreram através 

do Decreto Presidencial nº 1.946, datado de 28/07/1996. Desse ano em diante, o 

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

apoiar os agricultores familiares (MATTEI, 2014b; SCHNEIDER; 29 CAZELLA; 

MATTEI, 2004). Conforme Mattei (2006, p. 13) nesse processo os atores sociais 

rurais, através de suas organizações e suas lutas, exerceram um papel decisivo na 

implantação do programa, “considerado uma conquista histórica dos trabalhadores 

rurais, pois permitiria a estes o acesso aos diversos serviços oferecidos pelo sistema 

financeiro nacional, até então negligenciados aos agricultores familiares”. 

Segundo o Manual Operacional (2004), do PRONAF, o programa visa o 

fortalecimento da agricultura familiar, mediante apoio técnico e financeiro, para 

promover o desenvolvimento rural sustentável. Seu objetivo geral consiste em 

fortalecer a capacidade produtiva da agricultura familiar; colaborar para a geração de 

emprego e renda nas áreas rurais e melhorar a qualidade de vida dos agricultores 

familiares. Quatro objetivos específicos complementam os propósitos do programa: 

a) ajustar as políticas públicas de acordo com a realidade dos agricultores familiares; 



21 
 

b) viabilizar a infraestrutura necessária à melhoria do desempenho produtivo dos 

agricultores familiares; c) elevar o nível de profissionalização dos agricultores 

familiares através do acesso aos novos padrões de tecnologia e de gestão social; d) 

estimular o acesso desses agricultores aos mercados de insumos e produtos. 

Quando o PRONAF crédito foi criado, em 1996, sua influência de atuação 

limitava‑se exclusivamente ao financiamento de atividades agropecuárias 

desenvolvidas pelos agricultores familiares. Além disso, os produtores “periféricos”, 

ou seja, aqueles que obtinham os menores níveis de renda monetária entre os 

agricultores do país, não faziam parte do seu público preferencial (CARNEIRO, 

1997, 2000; CORREA e ORTEGA, 2002; MA/SDR DATER, 1996). Em 1999, houve 

uma reestruturação do programa que segmentou os agricultores por categorias de 

acordo com a faixa de renda. 

 

Tabela 1 - Segmentação dos agricultores familiares por grupos em 1999: ano de 
criação dos grupos de beneficiários 

GRUPO DESCRIÇOES 

Grupo A 

Agricultores assentados da reforma agrária que, com a extinção do Programa 
Especial de Crédito para a Reforma Agrária (PROCERA), passaram a ser 
atendidos pelo PRONAF. Esses agricultores podiam financiar até R$ 2.500,00 para 
custeio da safra e até R$ 13.500,00 para investimentos. 

Grupo B 

Agricultores familiares e remanescentes de quilombos, trabalhadores Rurais e 
indígenas com renda bruta anual atual de até R$ 2.000,00. Esse grupo inclui as 
famílias rurais com baixa produção e pouco potencial de aumento da produção no 
curto prazo localizadas em regiões com concentração de pobreza rural. 

Grupo C 
Agricultores familiares com renda bruta anual atual entre R$ 2.000,00 a 
R$14.000,00, que apresentem explorações intermediárias com bom potencial de 
resposta produtiva. 

Grupo D 
Agricultores estabilizados economicamente com renda bruta anual entre 
R$14.000,00 e R$40.000,00, sendo que o limite para custeio é de até R$ 6.000,00, 
com juros de 4% ao ano e prazo de até dois anos. 

Grupo E
1
 Agricultores com renda bruta anual entre R$ 40.000,00 a 60.000,00.

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Manual de Crédito Rural (1999). 

 

Essa categorização decorreu da publicação de um estudo realizado no âmbito 

do convênio FAO/INCRA2, em 1999, que sugeriu uma segmentação dos agricultores 

familiares beneficiários do programa em grupos distintos, de acordo com o nível da 

                                            
1
 Esse grupo foi criado em 2004. 

2
 Um primeiro estudo da FAO/INCRA (1994) se constituiu em um importante referencial para 

classificação quantitativa dos estabelecimentos considerados familiares. A partir deste trabalho 
nasceu a separação entre agricultores patronais e agricultores familiares. 
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renda bruta familiar anual, conforme a tabela 1, acima. Essa classificação 

diferenciada dos agricultores permitiu que as regras de financiamentos fossem mais 

adequadas à realidade de cada segmento social.  

Atualmente, são beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), de acordo com o Manual de Crédito Rural (2018), 

que segue vigente, os agricultores e produtores rurais que compõem as unidades 

familiares de produção rural e que confirmem enquadrar-se mediante apresentação 

da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)3 ativa, observado o que segue na tabela 

2, abaixo: 

 

Tabela 2 - Beneficiários do PRONAF de acordo com Manual de Crédito Rural 

a) explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, comodatário, 
parceiro, concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), ou permissionário de 
áreas públicas; 

b) residam no estabelecimento ou em local próximo, considerando as características geográficas 
regionais;  

 
c) não detenham, a qualquer título, área superior a 4 (quatro) módulos fiscais, contíguos ou não, 
quantificados conforme a legislação em vigor, observado o disposto na alínea "g";  
 

d) no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da renda bruta familiar seja originada da exploração 
agropecuária e não agropecuária do estabelecimento, observado ainda o disposto na alínea "h"; 

e) tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, utilizando mão 
de obra de terceiros de acordo com as exigências sazonais da atividade agropecuária, podendo 
manter empregados permanentes em número menor ou igual ao número de pessoas da família 
ocupadas com o empreendimento familiar; 

f) tenham obtido renda bruta familiar nos últimos 12 (doze) meses de produção normal, que 
antecedem a solicitação da DAP, de até R$415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), 
considerando neste limite a soma de 100% (cem por cento) do Valor Bruto de Produção (VBP), 
100% do valor da receita recebida de entidade integradora e das demais rendas provenientes de 
atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora dele, recebida por qualquer componente familiar, 
excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais; 

g) o disposto na alínea "c" 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; 

h) caso a renda bruta anual proveniente de atividades desenvolvidas no estabelecimento seja 
superior a R$1.000,00 (um mil reais), admite-se, exclusivamente para efeito do cômputo da renda 
bruta anual utilizada para o cálculo do percentual de que trata a alínea “d” deste item, a exclusão de 
até R$10.000,00 (dez mil reais) da renda anual proveniente de atividades desenvolvidas por 
membros da família fora do estabelecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Manual de Crédito Rural (2018). 

 
Em relação a classificação vigente dos grupos, O PRONAF conta com a 

exclusão dos grupos C, D e E, desse modo, todos que faziam parte desses 

respectivos grupos acabaram por fazer parte de um único grupo denominado “Grupo 

                                            
3
 A Declaração de Aptidão ao Pronaf é a comprovação de enquadramento do agricultor como 

pequeno produtor. É indispensável para acesso a políticas públicas como o Pronaf, o Programa de 
Aquisição de Alimentos, Merenda Escolar e Habitação Rural. 
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Variável/ Agricultores Familiares”. Na tabela 3, abaixo, demonstra a classificação 

vigente. 

 

Tabela 3 – Beneficiários do PRONAF de acordo com o Manual de Crédito Rural 

(2018) 

GRUPOS CARACTERISTICAS 

A 

Assentados pelo Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), beneficiários 
do Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária (PCRF) ou 
beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) que não 
contrataram operação de investimento sob a égide do Programa de Crédito 
Especial para a Reforma Agrária (Procera) ou que ainda não contrataram o 
limite de operações ou de valor de crédito de investimento para 
estruturação no âmbito do Pronaf de que trata o Manual de Crédito Rural 
(MCR). 

B 
Beneficiários cuja renda bruta familiar anual não seja superior a 
R$23.000,00 (vinte e três mil reais), e que não contratem trabalho 
assalariado permanente. 

A/C 

Assentados pelo PNRA, beneficiários do PCRF ou beneficiários do PNCF, 
que: I - tenham contratado a primeira operação no Grupo "A"; II - não 
tenham contratado financiamento de custeio, exceto no próprio Grupo 
"A/C". 

VARIÁVEL 

 

Agricultores Agricultor familiar com renda bruta anual familiar de R$ 20 mil 
até R$ 360 mil com a condição de que ao menos 50% desse rendimento 
seja proveniente da atividade agropecuária, podendo manter empregados 
permanentes em número menor que a quantidade de pessoas da própria 
família ocupada no estabelecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora com base Bacen (2018) e Banco do Nordeste (2019). 

 

Pode-se observar na tabela 3 que os grupos A e A/C são formados pelos 

assentados do Programa Nacional de Reforma Agraria (PNRA) e demais programas 

de credito fundiário do governo federal. O Grupo B aglomera o conjunto formado 

pelos agricultores familiares mais pobres do rural brasileiro. Já o grupo variável, 

criado em 2008 pela fusão dos grupos C, D e E, abrange a parcela mais estruturada 

e capitalizada da agricultura familiar nacional (CORREA, FERNADES e MUNIZ, 

2014; MATTEI, 2008). 

Todas as modificações aplicadas ao PRONAF fizeram com que atualmente o 

programa conte com diversas linhas de créditos, caracterizadas como 

subprogramas. Na tabela 4, abaixo, um resumo de todos grupos, linhas e 

subprogramas vigentes. 
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Tabela 4 - Plano Safra 2019-2020 – (Grupos e Linhas PRONAF) 

Grupos/Linhas Público-Alvo Finalidade Limite de crédito Juros 
Prazo, Carência, Bônus de 

Adimplência e Outras 
Condições 

Pronaf Grupo A 

Agricultores (as) 
assentados (as) pelo 
Programa Nacional de 
Reforma Agrária (PNRA). 

Investimento em 
atividades agropecuárias 
e não agropecuárias. 

Até R$ 25.000,00 
por agricultor. 

0,5% ao ano. 

Prazo: até 10 anos, incluídos até 
3 anos de carência.  
Bônus: 43,396% se houver 
assistência técnica, ou de 40% 
quando esse serviço não for 
financiado. 

Pronaf Grupo A/C 

Agricultores(as) 
assentados(as) pelo 
Programa Nacional de 
Reforma Agrária (PNRA). 

Custeio de atividades 
agropecuárias e de 
beneficiamento ou 
industrialização da 
produção. 

Até R$ 7.500,00 
por operação, 
podendo cada 
agricultor contratar 
até 3 operações. 

1,5% ao ano. 
Custeio agrícola: até 2 anos. 
Custeio pecuário e agroindustrial: 
até 1 ano. 

Pronaf Grupo B 

Agricultores(as) familiares 
com renda bruta anual 
familiar de até R$ 
23.000,00, para apoiar as 
atividades agropecuárias 
e não-agropecuárias 
desenvolvidas por 
pescadores artesanais, 
apicultores, artesãos, 
criadores de animais e 
fruticultores, dentre outros. 
Mulheres agricultoras 
integrantes de unidades 
familiares enquadradas 
nos Grupo A, AC e B do 
Pronaf. 

Investimento em 
atividades agropecuárias 
e não agropecuárias. 
Custeio pecuário Custeio 
de atividades não 
agropecuárias. 

R$ 5.000,00 por 
operação 
elaborada pela 
metodologia do 
Agro -amigo 
(PNMPO) R$ 
2.500,00, quando 
elaborada sem a 
metodologia Agro 
amigo 

0,5% ao ano. 

Prazo: até 2 anos, incluído até 1 
ano de carência. Bônus de 

adimplência:  25% aplicado 

sobre cada parcela paga em dia.  
40% aplicado sobre cada parcela 
paga em dia, na região do 
semiárido, quando o 
financiamento for destinado a 
determinadas atividades. Obs.: O 
bônus é devido até o limite de 
valor contratado de R$ 15.000,00 
(Agroamigo) e R$7.500,00 
(demais casos). 

Pronaf Mulher 

Mulheres agricultoras, 
independente do estado 
civil, integrantes de 
unidades familiares 
enquadradas no Grupo V 

Investimento da 
infraestrutura de 
produção e serviços 
agropecuários e não 
agropecuários no 

Individual: Até R$ 
330.000,00 
(quando destinado 
às atividades de 
suinocultura, 

Taxa 
Prefixada/Pósfixad
a: Pré 3,0% ao 
ano ou Pós-fixada 
composta de parte 

Prazo: até 5 anos para 
financiamentos de caminhonetes 
de carga. Prazo: até 7 anos, com 
carência de até 14 meses, para 
aquisição de tratores e 
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(Renda Variável), que 
exploram atividades 
agropecuárias e não 
agropecuárias 
(pescadores artesanais, 
apicultores, artesãos, 
criadores de animais e 
fruticultores, dentre 
outros). Obs.: as mulheres 
integrantes dos demais 
grupos serão atendidas no 
Pronaf Grupo B. 

estabelecimento rural, de 
interesse da mulher 
agricultora. 

avicultura, 
aquicultura, 
carcinicultura 
(criação de 
crustáceos) e 
fruticultura); Até 
165.000,00 para 
os demais 
empreendimentos 
e finalidades. 
Coletivo: até R$ 
800.000,00, 
respeitados os 
limites individuais. 

fixa de até -1,33% 
a.a. acrescida de 
FAM. Pré 4,6% ao 
ano ou Pós-fixada 
composta de parte 
fixa de até 0,20% 
a.a. acrescida do 
FAM. 

implementos associados, 
colheitadeiras e suas plataformas 
de cortes, assim como, máquinas 
agrícolas autopropelidas para 
adubação e pulverização. Prazo: 
até 10 anos, incluídos até 3 anos 
de carência, para as demais 
finalidades. 

Pronaf Mais 
Alimentos 

Agricultores(as) familiares 
enquadrados(as) no 
Grupo V (Renda Variável), 
que desenvolvem 
atividades agropecuárias 
e não agropecuárias 
desenvolvidas por 
pescadores artesanais, 
apicultores, artesãos, 
criadores de animais e 
fruticultores, dentre outros. 

investimento da 
infraestrutura de 
produção e serviços 
agropecuários e não 
agropecuários no 
estabelecimento rural 

Individual: 
Máximo de R$ 
330.000,00. 
Até R$ 50.000,00 
para construção 
ou reforma de 
moradias no 
imóvel rural. 
Coletivo: Máximo 
de R$ 800.000,00 
por operação nos 
financiamentos 
para construção, 
reforma ou 
ampliação de 
benfeitorias e 
instalações 
permanentes, 
máquinas, 
equipamentos, 
inclusive de 
irrigação, e 
implementos 
agropecuários e 
estruturas 

Taxa 
Prefixada/Pós-
fixada: Pré 3,0% 
ao ano ou Pós-
fixada composta 
de parte fixa de 
até -1,33% a.a. 
acrescida de FAM. 
Pré 4,6% ao ano 
ou Pós-fixada 
composta de parte 
fixa de até 0,20% 
a.a. acrescida do 
Fator de Ajuste 
Monetário - FAM. 

Prazo: até 5 anos para 
financiamentos de caminhonetes 
de carga. Prazo: até 7 anos, com 
carência de até 14 meses, para 
aquisição de tratores e 
implementos associados, 
colheitadeiras e suas plataformas 
de cortes, assim como, máquinas 
agrícolas autopropelidas para 
adubação e pulverização. Prazo: 
até 10 anos, incluídos até 3 anos 
de carência, para as demais 
finalidades. 
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Pronaf 
Agroindústria 

Agricultores familiares 
enquadrados nos grupos 
A, A/C, B e Grupo V 
(Renda Variável) e suas 
cooperativas, associações 
e empreendimentos 
familiares rurais. 

Financiamento para a 
implantação, ampliação, 
recuperação ou 
modernização de 
pequenas e médias 
agroindústrias. 

Pessoa física: R$ 
165.000,00 
Empreendimento 
familiar rural: R$ 
330.000,00 
Coop./Assoc.: R$ 
35.000.000,00. 

Taxa 
Prefixada/Pós-
fixada: Pré 4,6% 
ao ano ou Pós-
fixada composta 
de parte fixa de 
até 0,20% a.a. 
acrescida do Fator 
de Ajuste 
Monetário - FAM. 

Prazo: até 5 anos, incluída a 
carência de até 1 ano, para 
financiamentos de caminhonetes 
de carga; Até 10 anos, incluídos 
até 3 anos de carência. 

Pronaf Jovem 

Jovens agricultores e 
agricultoras familiares 
maiores de 16 anos e com 
até 29 anos, pertencentes 
a famílias enquadradas 
nos Grupos A, A/C, B e 
Grupo V (Renda Variável) 
que atendam as 
condições previstas no 
MCR-10-10.  

Financiamento da 
infraestrutura de 
produção e serviços 
agropecuários e não-
agropecuários no 
estabelecimento rural de 
interesse do jovem 
agricultor. 

Até R$ 16.500,00, 
em até 3 
operações. 

Taxa 
Prefixada/Pós-
fixada: Pré 3,0% 
ao ano ou Pós-
fixada composta 
de parte fixa de 
até -1,33% a.a. 
acrescida do Fator 
de Ajuste 
Monetário - FAM. 

Prazo: até 10 anos, incluídos até 
3 anos de carência. 

Pronaf 
Industrialização 

para Agroindústria 
Familiar 

Agricultores familiares 
enquadrados nos grupos 
A, A/C, B e Grupo V 
(Renda Variável) e suas 
cooperativas, associações 
e 

Financiamento custeio 
do beneficiamento e 
industrialização de 
produção própria e/ ou 
de terceiros. 

Pessoa física: até 
R$ 12.000,00. 
Empreendimento 
familiar rural: até 
R$ 210.000,00. 
Coop./Singular: 
até R$ 15 milhões 
(observar o limite 
individual por 
associado de R$ 
12.000,00) 
Coop./central: até 
R$ 30 milhões.  

4,6% ao ano. Até 12 meses. 

Pronaf Custeio 

Agricultores(as) familiares 
enquadrados(as) nos 
Grupos B e Grupo V 
(Renda Variável), 

Custeio de atividades 
agrícolas e pecuárias, 
inclusive aquisição de 
animais para recria e 
engorda. 

Integrante do 
Grupo B do 

Pronaf:  Até 
5.000,00 pela 
metodologia Agro 
amigo   

3,0% ao ano. 
Para a cultura de 
milho, em 
propostas de até 
R$ 20 mil. 
4,6% ao ano para 

Prazo: Custeio agrícola: Até 3 
anos para as culturas de açafrão 
e palmeira.  
Até 2 anos para as culturas 
bianuais. Até 14 meses para as 
culturas permanentes; Até 1 ano 



27 
 

  Até R$ 2.500,00 
quando fora da 
metodologia. 
Integrantes do 
Grupo V do 
Pronaf: Até R$ 
250.000,00. 

as demais 
atividades, cultura 
de milho em 
propostas acima 
de R$ 20 mil e 
para aquisição de 
animais 
destinados a recria 
e engorda. 

para as demais culturas. Custeio 
pecuário: Até 2 anos para 
aquicultura: conforme o ciclo 
produtivo de cada espécie. Até 30 
meses para aquisição de bovinos 
destinados a recria e engorda a 
pasto. Até 18 meses para 
aquisição de bovinos destinados 
para engorda a pasto. Até 6 
meses para aquisição de bovinos 
destinado a engorda em regime 
de confinamento. Até 1 ano para 
as demais atividades 

Pronaf Agroecologia 

Agricultores familiares 
enquadrados nos grupos 
A, A/C, B e Grupo V 
(Renda Variável). 

Investimento em 
sistemas de produção 
agroecológicos ou 
orgânicos. 

Individual: até R$ 
165.000,00 
Coletivo: até R$ 
800.000,00. 

Taxa 
Prefixada/Pós-
fixada: Pré 3,0% 
ao ano ou Pós-
fixada composta 
de parte fixa de 
até -1,33% a.a. 
acrescida de FAM. 

Prazo: até 10 anos, incluídos até 
3 anos de carência. 

Pronaf Floresta 

Agricultores familiares 
enquadrados nos grupos 
A, A/C, B e Grupo V 
(Renda Variável). 

Investimento em 
sistemas agroflorestais; 
exploração extrativista 
ecologicamente 
sustentável; 
recomposição e 
manutenção de áreas de 
preservação permanente 
e reserva legal entre 
outros. 

Agricultores do 
Grupo V (Renda 
Variável): quando 
a operação se 
destinar a 
sistemas 
agroflorestais até 
R$ 60.000,00. Até 
R$ 27.500,00 para 
os demais casos. 
Agricultores dos 
Grupos A, A/C e B: 
Até R$15.000,00. 

Taxa 
Prefixada/Pósfixad
a: Pré 3,0% ao 
ano ou Pós-fixada 
composta de parte 
fixa de até -1,33% 
a.a. acrescida de 
FAM. 

Prazo: até 20 anos, incluída 
carência limitada de até 12 anos, 
nos financiamentos com recursos 
do FNE, destinados 
exclusivamente para projetos de 
sistemas agroflorestais, e ao 
público-alvo do Grupo V (Renda 
Variável). Prazo: até 12 anos, 
incluída a carência de até 8 anos, 
nos demais casos. 

Pronaf ECO 

Agricultores familiares 
enquadrados nos grupos 
A, A/C, B e Grupo V 
(Renda Variável). 

Investimento para o 
financiamento de 
pequenos 
aproveitamentos hidro 
energéticos; tecnologias 

Individual: Até R$ 
88.000,00 - para 
silvicultura. Até 
R$16.500,00 por 
ha, para a cultura 

Taxa 
Prefixada/Pós 
fixada: Pré 3,0% 
ao ano ou Pós-
fixada composta 

Prazo: até 16 anos, incluídos até 
8 anos de carência, dependendo 
da finalidade do crédito. 
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de energia renovável; 
tecnologias ambientais; 
projetos de adequação 
ambiental; adequação 
ou regularização das 
unidades familiares de 
produção à legislação 
ambiental entre outros. 

da seringueira. Até 
R$ 8.800,00 por 
ha, para a cultura 
de dendê. Até R$ 
165.000,00, para 
as demais 
finalidades. 
Coletivo: Até R$ 
800.000,00. 

de parte fixa de 
até -1,33% a.a. 
acrescida de FAM. 
Pré 4,6% ao ano 
ou Pós-fixada 
composta de parte 
fixa de até 0,20% 
a.a. acrescida do 
FAM.  

Pronaf Microcrédito 
Produtivo Grupo A 

Agricultores(as) 
assentados(as) pelo 
Programa Nacional de 
Reforma Agrária (PNRA), 
com renda bruta anual de 
até R$ 23.000,00 e que 
não tenha contraído 
financiamento do Pronaf 
Grupo A. 

Investimento para 
atividades agropecuárias 
desenvolvidas no 
estabelecimento rural, 
assim como 
implantação, ampliação 
ou modernização da 
infraestrutura de 
produção e prestação de 
serviços agropecuário. 

Até R$ 4.000,00, 
por ano agrícola. 
Cada assentado 
poderá fazer até 3 
operações 

0,5% ao ano. 

Prazo: até 2 anos. Bônus de 
adimplência: 50% sobre cada 
prestação de dívida paga até a 
data do seu respectivo 
vencimento. O somatório dos 
financiamentos concedidos com 
direito a bônus de adimplência 
não excederá R$ 12.000,00 

Pronaf Produtivo 
Orientado 

Agricultores familiares 
enquadrados nos grupos 
A, A/C, B e Grupo V 
(Renda Variável). 

Investimento para 
atividades agropecuárias 
desenvolvidas no 
estabelecimento rural, 
assim como 
implantação, ampliação 
ou modernização da 
infraestrutura de 
produção e prestação de 
serviços agropecuário. 

Limites individual: 
Mínimo de 
R$18.000,00 e 
máximo de 
R$40.000,00 por 
operação, por ano 
agrícola. 

Taxa Prefixada/ 
Pós-fixada: Pré 
3,0% ao ano ou 
Pós-fixada 
composta de parte 
fixa de até -1,33% 
a.a. acrescida de 
FAM. 

Prazo: até 10 anos, incluídos até 
3 anos de carência. Bônus de 
Adimplemento: cada parcela da 
dívida poderá ter bônus fixo de 
R$3.300,00, concedido 
proporcionalmente a cada parcela 
da dívida paga até o dia do 
vencimento. 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Banco do Nordeste/ Posição Julho 2019.  
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A partir do quadro 3, acima, e, diante de tudo o que foi exposto na presente 

seção, percebe-se que o programa vem sofrendo alterações de grande relevância 

ano após ano, entre elas pode-se destacar: a) adaptação para a vasta realidade 

rural dos agricultores brasileiros (criação dos grupos e taxa de juros diferenciadas); 

b) Amparo/fortalecimento do jovem e da mulher agricultora (PRONAF Jovem e 

PRONAF Mulher); c) Incentivo  à produção agroecológica ou orgânicos (PRONAF 

Agroecologia); d) Incentivo ao investimento em sistemas agroflorestais e outros 

(PRONAF Floresta); e) Promoção para investimento em sistema hidro energéticos e 

tecnologias de energia renovável. Sendo assim, pode-se afirmar que é uma política 

pública de auxilio técnico e financeiro que se adapta e contribui, diretamente, para a 

agricultura familiar no meio rural brasileiro.  

Na próxima seção deste trabalho, será apresentada a análise das operações 

referentes ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, do 

município de Santana do Livramento 1999 a 2019.  
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3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa caracteriza-se por ser do tipo básica simplificada, quanto 

aos objetivos, a análise é descritiva. Utilizou-se como metodologia a revisão 

bibliográfica e método analítico, para alcançar os objetivos das Operações do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 

Santana do Livramento (RS). 

Para compreender as operações do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar em Santana do Livramento, foram utilizados dados secundários 

coletados do Banco Central do Brasil, no período 1999 a 2019. Os dados extraídos, 

tiveram a correção monetária dos valores através do corretor de valores do Banco 

Central do Brasil, com a utilização do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna 

(IGP-DI) – (base janeiro de 2020).  

O estudo recorre ao método dedutivo. Conforme Severino (2007), pode-se 

dizer que a dedução é um procedimento lógico, raciocínio pelo qual se pode tirar de 

uma ou de várias proposições, uma conclusão que delas decorre por força 

puramente lógica do trabalho. Conjuntamente, será utilizada uma análise qualitativa 

de dados quantitativos, conforme Minayo (2011), as pesquisas qualitativas e 

quantitativas podem ser complementares, quando utilizadas de forma combinada, 

sem que haja uma dicotomia positivista. 

Também, conta com o a estatística básica simplificada. Conforme Carvalhos 

Campos (2016) sinaliza em três etapas do processo estatístico: coleta, organização 

e descrições de dados, para reunir todos os elementos para realizar as etapas finais 

da pesquisa, que se consistem em proceder a análise dos elementos finais do 

trabalho, e chegar à conclusão. Além disso, as informações constantes no BACEN 

(2019). 

Após a breve contextualização, a próxima seção irá abordar os resultados e 

discussão. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nesta seção são apresentados os dados obtidos, relacionados ao Programa 

em Santana do Livramento; sobre os quais foram realizadas as análises e extraídos 

os dados com vistas a atender aos propósitos do estudo. 

 

4.1 PRONAF EM SANTANA DO LIVRAMENTO 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar marcou o 

redirecionamento das políticas públicas de desenvolvimento rural, dando atenção ao 

caráter produtivista da agricultura familiar, com crédito rural, apoiando 

financeiramente as atividades agropecuárias exploradas mediante o emprego direto 

da força de trabalho do agricultor e de sua família. Além disso, o apoio também 

através de assistência técnica e pesquisa, visando sanar o problema da 

desigualdade no campo. Buscando satisfazer a necessidade da criação ou 

fortalecimento de mecanismos que permitam a agricultura, em especial à agricultura 

familiar, maior capacidade de compatibilizar a produção para o seu próprio consumo 

e para a comercialização (BRASIL, 2003). 

Destaca-se que nos primeiros anos de atuação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar houve um forte processo de concentração dos 

recursos disponibilizados na Região Sul do país. O programa sofreu, em sua 

estrutura e atuação, constantes ajustes no decorrer dos anos visando corrigir essa 

concentração (MATTEI, 2005; SCHNEIDER; CAZELLA; MATTEI, 2004). De acordo 

com Souza (2013) os recursos foram melhor distribuídos no ano de 2006, porém, 

nos anos posteriores, volta-se a elevar o montante de recursos disponibilizados para 

a região Sul e Sudeste, evidenciando que a crescente participação dessas duas 

regiões implica num aumento da desigualdade regional na distribuição dos recursos 

disponibilizados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 

Atualmente, conforme Troian e Machado (2020) o cenário permanece o mesmo, 

com grande concentração de recursos na região Sul. Ainda, de acordo com 

Brambilla e Michellon (2019) quem se destaca na região Sul é o Rio Grande do Sul, 

pois apresenta em todos os anos do período o maior número de contratos, o maior 

volume de recursos e o maior percentual na participação de recursos do Pronaf total. 

O estado de Santa Catarina expôs em todos os anos do período o menor recorde de 
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recursos da região Sul, mas com valores próximos ao do Paraná. No cenário 

nacional, os três estados apresentaram um dos maiores números de contratos e 

volume de recursos repassados pelo Pronaf, com destaque para o estado do Rio 

Grande do Sul, que proporcionou o maior volume de recursos em todo o período. 

Assim, a região sul continua sendo a mais beneficiada pelo programa, com uma 

captação maior de 50% do total de recursos distribuídos ao longo da atuação do 

programa no Brasil. De acordo com Mattei (2015) é difícil apontar qual é exatamente 

o problema causador da alta concentração de crédito na Região Sul, porém, há 

indicativos de que essa contração se dá exatamente pela forte presença de 

propriedades rurais de agricultores familiares já consolidados, aqueles em que estão 

extremamente ligados às agroindústrias. 

Nos municípios do Rio Grande do Sul o crédito do PRONAF, de acordo com os 

estudos de Gazolla e Schneider (2013), Toledo (2009) e Vargas, Dorneles e Hillig 

(2011), tem se orientado, predominantemente, a fomentar o padrão de 

desenvolvimento produtivista assentado no uso de insumos químicos e promover a 

especialização dos agricultores familiares na produção de grãos e commodities 

agrícolas como o milho, a soja e o trigo. Assim, o programa está ajudando a 

sustentar um modelo de Produção Agropecuária com uso intensivo de “insumos 

modernos” cada vez mais caros, e altamente danoso ao meio ambiente. 

Santana do Livramento, objeto de estudo dessa pesquisa, é referenciado como 

um município “pobre” que parou ao longo do tempo por não ter modificado sua 

estrutura histórica de produção baseada na pecuária extensiva, na lã e no arroz. O 

crescimento e desenvolvimento do município foi graças ao fornecimento de carne e 

lã para Europa, a partir da II Guerra Mundial, o que provocou um reflexo positivo na 

economia local. Ainda, no período de 1940 a 1950, também inicia o ciclo do arroz 

com a entrada dos imigrantes de origem alemã e italiana, que fortaleceu o 

crescimento econômico e social gerando riqueza superior ao restante do estado. 

Posteriormente, a partir da década de 1990, começam a surgir os primeiros 

assentados da reforma agrária. Conforme Leite (2003, p.10) os assentamentos 

tendem a promover arranjo do processo produtivos das regiões onde se instalam, 

muitas vezes caracterizada por uma agricultura com baixo dinamismo. A 

diversificação da produção agrícola, a introdução de atividades mais lucrativas, 

mudanças tecnológicas, refletem-se na composição das receitas dos assentamentos 

afetando o comercio local, a geração de impostos, a movimentação bancária, etc., 
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com efeitos sobre a capacidade do assentamento se firmar politicamente como um 

interlocutor de peso no plano local/regional.  

Com esse processo dos assentamentos e entradas dos imigrantes, a 

campanha de novos autores vivendo, interagindo produzindo uma diferença 

organização de espaços e consequentemente efeitos sobre a realidade. Santana do 

Livramento abriga mais de 31 assentamentos da reforma agrária, totalizando 26.257 

hectares de terra, esses vêm sendo instalados na região desde 1992, resultando em 

uma vasta heterogeneidade (AGUIAR; MEDEIROS, 2010). 

Os agricultores familiares da região têm a mesma lógica de reprodução social 

que os das demais regiões do estado do Rio Grande do Sul, contudo, possuem um 

diferencial nos seus sistemas de produção, tendo na pequena exploração da 

pecuária de corte, ovinocultura e pequenas plantações, inclusive o arroz, a sua 

principal fonte de subsistência e de renda (TORRES, 2001). Atualmente, o município 

de Santana do Livramento, tem um grande potencial para produção dada sua 

vocação pastoril e a crescente qualidade, sendo a principal atividade econômica é a 

pecuária (ovina e bovina) com produção de carne para os principais frigorífica do 

Estado seguida pela agricultura (arroz e soja), bem como a fruticultura. Há também 

uma bacia leiteira em franca expansão, com parte do leite sendo adquirido por um 

laticínio de Pelotas (QUINES, 2018). Diante desse breve levantamento, percebe-se 

que o município apresenta uma estrutura agrária bem diversa e peculiar. 

A atuação do PRONAF em Santana do Livramento faz jus às características 

econômicas do município. No gráfico 1, a continuação, serão apresentados os 

valores repassados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) para o Santana do Livramento no período de 1999 a 2019. 

Observa-se que neste período houve uma diminuição no acesso ao crédito. 

Posteriormente, houve um crescimento de 109% no ano de 2002 e manteve-se em 

ascensão até 2004, ano em que os agricultores do município financiaram R$10,5 

milhões. Esse crescimento pode estar relacionado ao tipo de política exercida nos 

primeiros anos do governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2007). Na época, os agricultores familiares passaram a ter uma forte influência nas 

negociações e execução dos Planos Safra, e isso refletiu em resultados positivos 

tanto para os beneficiários quanto para crescimento do programa (BIANCHINI, 

2015). Como resultado, houve aumento de crédito destinado para a agricultura 
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familiar. Durante esse período também se agregaram outros instrumentos de política 

agrícola, tendo todo o incentivo do governo. 

 

Gráfico 1 - Valores repassados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) para o município de Santana do Livramento no 

período de 1999 a 2019 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Bacen (2020) 

 

Em 2005, houve uma diminuição de 49%. Logo, em 2006, nota-se um 

crescimento expressivo equivalente a 298%, sendo financiados mais de R$21 

milhões pelos agricultores familiares do município. Porém, após esse ano, verifica-se 

uma redução nos valores disponibilizados pelo programa fazendo com que nos anos 

de 2007 e 2008 registrassem perdas consecutivas equivalente a 59% e 53% 

respectivamente.  

Entre o período de 2009 a 2012 há poucas oscilações no montante de crédito 

financiado pelo município, registrando uma média contratual de R$ 9,92 milhões. 

Posteriormente, em 2013, há um aumento moderado no valor financiado, 

equivalente a R$ 14,73 milhões, que foge da média contratual registrada nos anos 

anteriores. Porém, foi no ano de 2014 que os agricultores familiares de Santana do 

Livramento financiaram mais de R$ 33 milhões, o máximo de crédito financiado ao 

longo da atuação do PRONAF no município. Entretanto, após esse período, verifica-
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se uma redução nos valores disponibilizados pelo programa fazendo com que entre 

os anos de 2015 a 2017 registrassem perdas consecutivas com a retomada de 

crescimento nos dois últimos anos do período de análise, fazendo com que somente 

no ano de 2019 fossem financiados R$ 21,5 milhões (ocupando a 2ª posição dos 

anos mais influentes no período de análise). Percebe-se que há muitas oscilações 

nos valores financiados ao longo dos anos. Mas, em alguns períodos, a atuação do 

programa segue acompanhando a tendência nacional, como é o caso do ano de 

2014.  

Em relação aos contratos, observa-se no gráfico 1, que os anos de 2004, 2006 

e 2014 são os anos que se destacam ao longo do período de análise. Percebe-se 

que há uma oscilação na quantidade de contratos firmados no período de 1999 a 

2003, registrando uma média de 186,2 contratos firmados. Em 2004, registrou-se um 

expressivo aumento de 163% na quantidade de contratos, equivalente a 803 

contratos firmados. Como dito anteriormente, esse aumento pode estar relacionado 

ao tipo de política de incentivo promovida pelo então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. 

Em 2005, há uma queda de 12% na quantidade contratos firmados. Porém, em 

2006 houve um aumento de 83%. Nesse respectivo ano, foram firmados 1290 

contratos, maior quantidade registrada ao longo da atuação do programa no 

município de Santana do Livramento. Nos anos seguintes, em 2007 e 2008 há o 

registro das maiores reduções, 41% e 74%, respectivamente. Essa redução na 

quantidade de contratos pode estar relacionada a taxa de juros ou, também, a baixa 

demanda dos agricultores da região. 

No ano seguinte, em 2009, há um aumento de 105%. Já no período de 2010 a 

2013 registrou-se uma média de 658 contratos firmados. Além disso, pode-se notar 

no gráfico 1, que o ano de 2014 ocupa a segunda posição no ranking dos anos que 

firmaram mais contratos, equivalente a 888. A partir de 2015 registrou-se quedas 

consecutivas até o ano de 2017, ano em que firmou 383 contratos. Logo, nos anos 

finais do período de análise, em 2018 e 2019, há aumentos de 2,08% e 4,09% 

respectivamente. 

Após a breve análise sobre os dados referentes aos contratos e valores 

repassados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar em 

Santana do Livramento no próximo gráfico será apresentada a evolução dos créditos 

custeio e investimento. 
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Gráfico 2 - Evolução das linhas de créditos custeio e investimento do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) no município de 

Santana do Livramento no período de 1999 a 2019 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Bacen (2020) 

 

De acordo com o Gráfico 2, percebe-se que ao longo do período de análise o 

crédito investimento tem uma forte presença no município. Entre os períodos de 

1999 a 2004, 2006 a 2011 e 2013 a 2014 foi a linha de crédito mais demandada 

pelos agricultores da região. Porém, há muitas oscilações, com altos e baixos. No 

período de 1999 a 2004, nota-se que o ano de 2003 o crédito investimento foi 

bastante acessado pelos agricultores, pois só de financiamento é mais de R$8 

milhões. Em relação ao período de 2006 a 2011, o ano mais influente foi 2006 em 

que foi financiado mais de R$16 milhões. Já no período de 2013 a 2014, o ano de 

2014 financiou o maior valor de crédito investimento, equivalente R$ 22 milhões. De 

acordo com Mattei (2014), aumentos de créditos de investimentos estão 

relacionados ao melhoramento nas condições de oferta de crédito de investimentos, 

tanto em termos dos custos financeiros dos recursos como os prazos de 

pagamentos. 

Em relação ao crédito custeio, o mesmo foi bastante acessado nos anos de 

2005, 2012 e no período de 2015 a 2019. Através do gráfico 2 é possível analisar 

que no  ano de 2005, o credito foi mais acessado, momento em que foi financiando 
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mais de R$ 3 milhões no município de Santana do Livramento.  A partir de 2010 

passa a ter um crescimento ascendente até o ano de 2015, fazendo que nos anos 

de 2012 e 2015 fosse a principal linha de crédito acessada, financiando mais de R$ 

5,5 milhões e R$ 8,8 milhões, respectivamente. De 2015 até o último ano do período 

de análise, 2019, a linha custeio segue sendo a mais demandada pelos agricultores. 

A partir desses dados apresentados, de modo geral os créditos para custeio 

são destinados ao financiamento das atividades agropecuárias para a 

industrialização ou beneficiamento da produção assim enquadrados no programa, 

ao passo que os créditos de investimento, se destinam aos financiamentos 

dedicados a implantação, modernização ou expansão de estabelecimentos rurais e 

suas estruturas produtivas, de beneficiamento, industrialização e serviços (BACEN, 

2015). 

De acordo com Gazzola e Schneider (2013, p. 62), os financiamentos tanto das 

linhas do crédito de custeio quanto de investimento não visam estimular as 

pequenas produções, criações e diversificações rurais como estratégias relevantes 

de produção social das famílias. Na maioria das vezes, visam a inserção mercantil e 

a produção de grãos e commodities agrícolas. O apoio a estas atividades ocorre 

como se fosse uma consequência secundária de estímulos das atividades 

produtivas principais e mercantis. É por este motivo que se insiste que seu 

fortalecimento é gerado de forma indireta e periférica das unidades familiares.  

O gráfico 3, abaixo, mostra a quantidade de contratos firmados pelas linhas de 

créditos custeio e investimento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) para o município de Santana do Livramento no 

período de 1999 a 2019. 

Conforme o gráfico 3, percebe-se que há o registro de várias oscilações ao 

longo do período de análise, por 11(onze) anos, a maior parte dos contratos foram 

voltados para investimento e, por 10 (dez) anos foram voltados para custeio. Em 

linha gerais, também, é possível identificar a discrepância entre as quantidades de 

contratos firmados para cada linha de crédito. Nos anos de 2004, 2005 e 2016 a 

média percentual dos contratos firmados voltados para custeio era de 77%. Ainda, 

somente no ano de 2005, o percentual dos contratos voltados para custeio foi de 

79% equivalente 554 contratos. Em relação aos contratos voltados para 

investimento, os anos 2002, 2003, 2007, 2009 e 2010 registraram uma média de 

81%. Somente no ano de 2002 esse percentual alcançou 88% com 191 contratos. 
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Esses dados fazem jus aos resultados apresentados anteriormente, fortalecendo 

reforçando a argumentação de que os agricultores do município tendem a investir 

um pouco mais em alguns períodos. 

 

 Gráfico 3 - Quantidade de contratos firmados pelas linhas de créditos custeio e 

investimento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) para o município de Santana do Livramento no período de 1999 a 2019 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Bacen (2020). 

 

 

Por sua vez, o gráfico 4 apresenta o montante total financiado através das 

linhas de créditos custeio e investimento do Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF) no município de Santana do Livramento no 

período de 1999 a 2019. 

Percebe-se, de acordo com o gráfico 4, que o crédito investimento foi mais 

utilizado no período de análise, equivalente a R$ 150 milhões, que corresponde a 

59% do total financiado pelo município. Em relação ao crédito custeio, o mesmo 

corresponde a 41% do montante total financiado, equivalente a R$105 milhões. No 

que se refere a quantidade total de contratos firmados no município, observa-se que 

os contratos voltados para o investimento correspondem a 51%, equivalente a 5.530 
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contratos. Já os contratos voltados para o custeio correspondem a 49%, equivalente 

a 5.323 contratos. 

 

Gráfico 4 - Montante total financiado através das linhas de créditos custeio e 

investimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) no município de Santana do Livramento no período de 1999 a 2019 

 

  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Bacen (2020). 

 

Se levarmos em consideração o montante total de crédito distribuído e a 

quantidade de contratos firmados para cada linha (custeio ou investimento), temos a 

seguinte média contratual: R$ 19.768,24 para o crédito custeio e R$ 27.283,36 para 

o crédito investimento. Ou seja, por mais que a quantidade total de contratos 

estejam muito próximas, o valor médio dos contratos voltados para investimento são 

superiores aos voltados para o custeio. 

Essa tendência em mais investir do que custear, foge muito da tendência 

regional, de acordo com Troian e Machado (2020), maior parte dos municípios 

lotados na Região Sul do Brasil tendem a financiar mais a linha de crédito custeio do 

que investimento devido a produção de commodities. Essa fuga da tendência 

nacional pode ser explicada pela característica do município, em que a pecuária 

extensiva se destaca como uma das principais atividades econômicas. De acordo 

com Torres (2001) o exercício dessa atividade agrava e prejudica a situação dos 

solos fazendo com que reposição e a recuperação desses seja inviável pela 

descapitalização e baixa capacidade de investimento dos produtores. Sendo assim, 
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o PRONAF pode ter sido uma oportunidade para financiar a respectiva atividade, 

que se intensificam em alguns anos quando melhoram as ofertas de crédito. 

Após o montante total financiando das linhas de créditos custeio e investimento 

do município, o gráfico 5 apresenta a principal atividade financiada pelo Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) no município de 

Santana do Livramento no período de 1999 a 2019. 
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Gráfico 5 - Principal atividade financiada pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) no 

município de Santana do Livramento no período de 1999 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Bacen (2020). 
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Observa-se no gráfico 5, que nos anos de 1999 e 2000 o crédito 

disponibilizado, em sua maior parte, foi utilizado na atividade agrícola, equivalente a 

R$ 6,5 milhões e R$ 2,5 milhões. Posteriormente, no ano de 2001, há uma inversão, 

maior parte do crédito foi destinado para fomentar a pecuária, cerca de R$ 1,9 

milhões. No ano seguinte, em 2002, há uma nova inversão no montante total de 

crédito financiado, a atividade agrícola passa a ser novamente financiada, 

equivalente a R$ 3,5 milhões. 

Nos anos de 2003 e 2004, a pecuária passa a ser fortemente financiada. 

Nesses anos, a diferença percentual entre as atividades financiadas é muito alta. 

Somente no ano de 2003, 93% do crédito foi destinado para fomentar a pecuária, 

equivalente a R$8,4 milhões. Já em 2004, 65% do crédito foi destinado a fomentar a 

respectiva atividade, cerca de R$6,8 milhões. 

No período de 2005 a 2007, o crédito voltado para a atividade agrícola volta a 

predominar. Apenas no ano de 2006, o percentual voltado para fomentar a 

respectiva atividade representou 70%, ano em que foi financiando mais de R$14 

milhões. Porém, nos anos seguintes, entre 2008 até 2019, último ano do período de 

análise, a atividade pecuária foi fortemente financiada. Somente em 2014, a 

atividade pecuária correspondeu a 87% dos financiamentos, financiando mais de 

R$29 milhões. 

O gráfico 6, abaixo, apresenta o montante total financiado para as atividades 

agrícolas e pecuárias do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) no município de Santana do Livramento no período de 1999 a 

2019. 

Analisando o gráfico 6, acima, percebe-se que 30% montante total de crédito 

disponibilizado pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) no município no período de 1999 a 2019, foram voltados para fomentar 

as atividades agrícolas, ou seja, R$ 76.827.586,31. Em relação ao fomento das 

atividades da pecuária, foram financiados R$179.275.779,97 Milhões, equivalente a 

70% do total de crédito financiado. Ainda, é possível observar que a quantidade total 

de contratos firmados no município, referente ao crédito pecuária, corresponde a 

64%, equivalente a 6906 contratos firmados. Já os contratos voltados para o custeio 

correspondem a 36%, equivalente a 3947 contratos. 
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Gráfico 6 - Montante total financiado para as atividades agrícolas e pecuárias do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) no 

município de Santana do Livramento no período de 1999 a 2019 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Bacen (2020). 

 

Por fim, o gráfico 7, abaixo, apresenta quantidade de contratos firmados por 

atividades pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) no município de Santana do Livramento no período de 1999 a 2019.
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Gráfico 7 - Quantidade de contratos firmados por atividades pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) no município de Santana do Livramento no período de 1999 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Bacen (2020).
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Observa-se no gráfico 7, acima, que no período de 1999 a 2001 maior parte 

dos contratos foram destinados para a atividade agrícola, totalizando 296 contratos 

para a respectiva atividade. Posteriormente, nos anos de 2002 e 2003, os contratos 

voltados para a atividade pecuária se elevaram fazendo com que se tornasse a 

principal atividade a ser demandada, somando um total de 355 contratos firmados.  

Em relação ao período de 2004 a 2008, há uma inversão, a atividade agrícola, 

novamente, passa a firmar mais contratos, totalizando 2596 contratos. Cabe 

ressaltar, que somente no ano de 2006, foram firmados 957 contratos, equivalente a 

74% do total de contratos firmados no respectivo ano. Após, a partir de 2009 até o 

último ano do período de análise, 2019, a pecuária passa a ser mais demandada. 

Além disso, registra muita disparidade quando comparado com a quantidade de 

contratos firmados para a atividade agrícola pois somente no ano de 2014 cerca de 

90% dos contratos foram destinados para fomentar a atividade pecuária. 

Diante do que foi exposto percebe-se que no período de 1999 a 2019 foi 

financiado mais de R$ 256 milhões e firmado 10853 contratos. Desses, R$ 105.2 

milhões (41%) e 5323 contratos (49%) foram destinados para o custeio e R$ 150.8 

milhões (59%) e 5530 contratos (51%) foram voltados para o investimento. Sendo 

assim, registra-se a seguinte média contratual: R$ 19.768,24 para o crédito custeio e 

R$ 27.283,36para o crédito investimento. Ou seja, por mais que a demanda por 

crédito voltado para investimento seja maior, os valores médios dos contratos são 

menores. Já a demanda por crédito custeio é menor, porém, os valores médios dos 

contratos são maiores. 

Também, pode-se destacar os anos em que os agricultores familiares do 

município mais financiaram, sendo eles: 1º) 2014 (R$ 33.871.531,38); 2º) 2019 

(R$ 21.523.855,88); 3º) 2006 (R$ 21.197.714,48) e 4º) 2015 (R$ 20.789.880,10). 

Ainda, é importante destacar qual foi a finalidade desse crédito, sendo: 1º) 2014 

foram destinados R$ 22,5 milhões (66%) para investimento; 2º) 2019 foram 

destinado R$ 10.846.383,35 (50,4%) para o custeio e R$ 10.677.472,53 (49,6%) 

para investimento; 3º) 2006 foram destinados R$ 16.316.520,39 (77%) para o 

investimento e 4º) 2015  foram destinados R$ 11.971.647,77 (58%) para o custeio. 

Em relação aos anos em que foi financiado os menores valores, pode-se destacar: 

1º) 2001 (R$ 3.316.641,92); 2º) 2000 (R$ 4.002.533,41) e 3º) 2008 

(R$ 4.064.476,15). 
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No que se refere as atividades financiadas, no período de 1999 a 2019 a 

atividade pecuária foi fortemente financiada, somando um total de R$179.2 milhões, 

equivalente a 70% do total de crédito financiado. Cabe ressaltar que a quantidade 

total de contratos firmados para a respectiva atividade corresponde a 64%, 

equivalente a 6906 contratos. Esse dado faz jus às características da própria 

economia de Santana do Livramento onde a pecuária se destaca entre os 

municípios do Rio Grande do Sul. 

Por sim, esta seção buscou analisar as evoluções das linhas de crédito do 

PRONAF no município de Santana do Livramento, destacando principalmente os 

aumentos de contratos e valores bem como as atividades financiadas durante sua 

atuação. Na próxima seção as considerações finais realizadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo constatou que a partir da década de 1980 as políticas 

públicas voltadas para a agricultura familiar tornaram-se um objeto de 

reivindicação, assim como novas estratégias e instrumentos capazes de 

fortalecer tal segmento. Sendo assim, a década de 1990 é um grande marco na 

história do país pois registra vários avanços no cenário agropecuário brasileiro 

que possibilitou o desenvolvimento, fortalecimento e valorização do agricultor 

familiar do país.  

 A criação do Programa de Valorização da Pequena Produção Rural 

(PROVAPE) trouxe um ótimo avanço. Porém, os resultados foram bastante 

modestos em termos de fortalecimento e distribuição de crédito aos 

agricultores familiares, mas teve sua importância em permitir a diferenciação 

dos créditos por categorias de agricultura. 

Posteriormente, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar redirecionou as políticas públicas de desenvolvimento rural, dando 

atenção ao caráter produtivista da agricultura familiar, com crédito rural, 

apoiando financeiramente as atividades agropecuárias exploradas mediante o 

emprego direto da força de trabalho do agricultor e de sua família. Buscando 

satisfazer sempre a necessidade da criação ou fortalecimento de mecanismos 

que permitam à agricultura, em especial à agricultura familiar, maior 

capacidade de compatibilizar a produção para o seu próprio consumo e para a 

comercialização.  

A trajetória do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar registra vários avanços em termos de fortalecimento e adaptação à 

realidade dos agricultores familiares brasileiros. No município de Santana do 

Livramento, o programa consegue beneficiar e fomentar os segmentos base da 

economia rural local. Somente no período de 1999 a 2019 foi financiado mais 

de R$ 256 milhões e firmados 10853 contratos. Desses, R$ 150.8 milhões 

(59%) e 5530 contratos (51%) foram voltados para o investimento e R$ 105.2 

milhões (41%) e 5323 contratos (49%) foram destinados para o custeio. Difícil 

medir o tamanho do retorno financeiro que essa “injeção” de crédito propiciou 

para o município, mas, com certeza trouxe reflexos positivos para os 
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agricultores familiares pois os mesmos passaram a ter a oportunidade de 

melhorar sua infraestrutura e ampliar sua produção. 

É importante destacar que os anos em que os agricultores familiares do 

município mais financiaram foram: 1º) 2014 (R$ 33.871.531,38); 2º) 2019 

(R$ 21.523.855,88); 3º) 2006 (R$ 21.197.714,48) e 4º) 2015 

(R$ 20.789.880,10). Em relação aos anos em que foi financiado os menores 

valores, pode-se destacar: 1º) 2001 (R$ 3.316.641,92); 2º) 2000 

(R$ 4.002.533,41) e 3º) 2008 (R$ 4.064.476,15). 

Identificou-se que o município tende a investir mais do que a custear.  

Essa característica foge muito da tendência regional já que os municípios 

localizados na Região Sul do Brasil tendem a financiar mais a linha de crédito 

custeio devido a produção de commodities. Essa fuga da tendência nacional 

pode ser explicada pela característica do município, em que a pecuária 

extensiva se destaca como uma das principais atividades econômicas. 

Somente no período de 1999 a 2019 a atividade pecuária foi fortemente 

financiada, somando um total de R$179.2 milhões, equivalente a 70% do total 

de crédito financiado. Cabe ressaltar que a quantidade total de contratos 

firmados para a respectiva atividade corresponde a 64%, equivalente a 6906 

contratos.  

Diante do que foi exposto, percebe-se que o PRONAF desde sua 

criação até os dias atuais vem beneficiando agricultores familiares no 

município, que antes eram completamente invisíveis, e foram acolhidos com a 

existência do programa. O programa criou condições para que as famílias 

elevassem suas produções, gerando rendas, aumento da oferta de alimentos e 

sem incentivar o êxodo rural. Porém, há alguns problemas que precisam ser 

resolvidos, principalmente a seletividade bancária e o incentivo ao agricultor 

mais capitalizado. Conhecer estes problemas é importante para o 

aprimoramento da política pública e também para a superação dos obstáculos 

existentes em relação à operacionalização e acesso ao programa. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1 – PÁGINA ELETRÔNICA DO BANCO CENTRAL – BACEN 

 

Site em que foram obtidos os dados do Trabalho. 
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