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APRESENTAÇÃO 
 

 

A agricultura familiar, embora tenha ganhado visibilidade nos últimos 20 anos, ainda            
está à margem quando o assunto é levantamento de dados que comprovem sua             
relevância no cenário da produção agropecuária e acesso às políticas públicas. Essa            
defasagem de informações é inversamente proporcional à importância da agricultura          
familiar, que no Brasil, contribuiu com 38% do VBP (Valor Bruto da Produção),             
segundo o Censo Agropecuário de 2017. 

O Atlas da Agricultura Familiar em Goiás tem a função de apresentar de maneira              
direta como os agricultores familiares estão distribuídos nos 246 municípios do           
estado, apontando os mecanismos de organização social que os agricultores utilizam           
para propiciar o desenvolvimento local. 

O conjunto de figuras revela as diferenças regionais que influenciam o acesso às             
políticas públicas, bem como o processo de organização social que incidem sobre o             
acesso à terra, ao crédito rural, à assistência técnica, entre outros. Por outro lado,              
revelam a dinâmica própria dos agricultores familiares como uma categoria econômica           
distinta, cujas demandas devem ser entendidas no interior dessa especificidade. 

O Atlas da Agricultura Familiar em Goiás permite a colaboração de todos, pois ainda              
há vários temas a serem apresentados e a dinâmica socioprodutiva, própria da            
agricultura familiar, faz com que este trabalho esteja constantemente em processo de            
atualização. 

 
 
 
 
 

 



Densidade de estabelecimentos familiares  

Fonte: Elaborado por Marcelo Gosch e Gabriel Medina com dados do Censo Agropecuário 2017, IBGE (2019).  

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017


Número de famílias assentadas 
 

Fonte: Elaborado por Marcelo Gosch com dados do INCRA (2019).  

http://acervofundiario.incra.gov.br/acervo/acv.php


Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 

 
Fonte: Elaborado por Marcelo Gosch e Graciella Corcioli com dados do PNCF, SEAD (2019). 

 
 

http://nead.mda.gov.br/politicas


Participação em cooperativas 
 

Fonte: Elaborado por Marcelo Gosch e Gabriel Medina com dados do Censo Agropecuário 2017, IBGE (2019). 

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017


Feiras municipais e a participação de agricultores familiares 
 

Fonte: Elaborado por Thiago Verano e Gabriel Medina com dados de VERANO (2019). 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/170/o/Disserta%C3%A7%C3%A3o_-_Thiago_de_Carvalho_Verano.pdf


Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

Fonte: Elaborado por Thiago Verano com dados do PNAE. Os números não incluem escolas estaduais.  



Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - Compra com                 
doação simultânea  

 
Fonte: Elaborado por Marcelo Gosch e Graciella Corcioli com dados enviados pela Sureg-GO/Conab. 



Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar             
(Pronaf)  

 
Fonte: Elaborado por Marcelo Gosch e Graciella Corcioli com dados do Pronaf, BCB (2019).  

https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/CREDRURAL


Escolas rurais e escolas famílias agrícolas (EFAs) 

 
Fonte: Elaborado por Marcelo Gosch e Graciella Corcioli com dados da SEAD (2019).  

http://nead.mda.gov.br/politicas


Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e               
Pesquisa Agropecuária (Emater-GO) 

  
Fonte: Elaborado por Marcelo Gosch e Graciella Corcioli com dados da Emater-GO (2020) / Emater-DF. 

https://www.emater.go.gov.br/wp/result/mapamun/index.php?cid=5323


Municípios de Goiás 

 
Fonte: Elaborado por Marcelo Gosch com dados do SIEG (2020). 

 

http://www.sieg.go.gov.br/


 

CONTRIBUA 
 

 

Esta é a segunda versão do Atlas da Agricultura         
Familiar em Goiás. Pretendemos incluir outras imagens       
com novos temas e seguir atualizando os existentes.        
Contribua agregando mais uma imagem ao atlas e        
ajudando a revelar a força da agricultura familiar em         
Goiás. Entre em contato pelo e-mail:      
gabriel.siIva.medina@gmaiI.com 
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