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OBJETIVO

Reforçar a importância e discutir as implicações
da inserção dos agricultores familiares no
Plano Setorial para Adaptação à Mudança do
Clima e Baixa Emissão de Carbono na
Agropecuária, com vistas ao Desenvolvimento
Sustentável (ABC+ 2020-2030).



• Aumento do risco climático para a produção agropecuária

• A agricultura familiar é mais suscetível às mudanças climáticas

• A resposta brasileira é o Plano ABC e o ABC+

• Ausência de um olhar substantivo para a Agricultura Familiar

• Agricultura Familiar como objeto de políticas (avanços e bloqueios)

RUMO A UMA AGRICULTURA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO (ABC+)

A inclusão integral da agricultura familiar ao ABC+ não deve ser 
baseada em uma abordagem dualista da política – agricultura 

“empresarial” e familiar –, mas no reconhecimento da 
heterogeneidade do setor agropecuário.



3.897.408 estabelecimentos familiares

A HETEROGENEIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA

Fonte: Censo Agropecuário de 2017.
¹ Culturas temporária e permanentes, extração vegetal e horticultura.

80.891.083 hectares

R$ 106,5 bilhões em valor da produção

69 milhões de toneladas produzidas¹

19,3 bilhões de litros de leite

10,1 milhões de pessoas ocupadas



• 53% dos estabelecimentos familiares têm menos 10 hectares

• 18% dos produtores familiares nunca frequentou a escola

• 11% dos produtores familiares possuem o ensino médio

• 18% dos produtores familiares receberam orientação técnica

• 42% dos produtores familiares fez uso de adubação

• 33% dos produtores familiares fez uso de agroquímicos

• 11% dos produtores fez uso do plantio na palha

• 11% dos estabelecimentos familiares possuem tratores

• 83% dos produtores rurais obtêm informações técnicas via TV ou rádio

A HETEROGENEIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA

Fonte: Censo Agropecuário de 2017.



• Comunicação, mobilização, sensibilização, capacitação e ATER 
(Assistência Técnica e Extensão Rural)

• Garantia de acesso aos mercados

• Análises de risco e incertezas e seguro rural

• Infraestrutura

• Inovação

• Financiamento

• Mecanismos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas

Recomendações para uma Agricultura Familiar de Baixa Emissão de Carbono
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