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Pontos-Chave:
No período de 2013 a 2015, de todo o valor investido 
pelo Pronaf nos estados da Amazônia Legal, 85% 

foi aplicado na pecuária (fonte: Banco Central do Brasil).

As linhas de crédito diferenciadas como o Pronaf 
Agroecologia, Pronaf Floresta, Pronaf Eco e Pro-

naf Produtivo Orientado, mais orientadas para produção 
sustentável, representaram juntas menos de 1% do valor 
total investido pelo programa no país na safra 2016-2017 
(fonte: Banco Central do Brasil).

Agricultores familiares com acesso aos recursos 
do Pronaf apresentaram valores totais médios 

da produção inferiores quando comparados àqueles 
que acessam outros fi nanciamentos governamentais.

Os estabelecimentos que acessam o Pronaf, 
associados principalmente à produção animal 

(considerando o valor da produção), detêm uma área 
média de pastagens relativamente maior em relação 
àqueles que não acessam o Pronaf, enquanto a área 
coberta por florestas naturais tende a ser inferior em 
termos absolutos e relativos. 

São necessárias medidas urgentes para reorien-
tação dos investimentos do Pronaf, de forma a 

aumentar a demanda pelas linhas de crédito capazes 
de estimular atividades produtivas de baixo impacto 
ambiental, aumentar a geração de renda e garantir a se-
gurança alimentar da agricultura familiar na Amazônia.

Introdução
A agricultura familiar é estratégia central para o desenvol-
vimento do Brasil. Segundo o Censo Agropecuário de 2006, 
ela contempla cerca de 4,3 milhões de estabelecimentos 
rurais, o que corresponde a 84,4% do total do país. Ocupa 
apenas um quarto de toda a área destinada a atividades 
rurais, mas é o pilar da segurança alimentar brasileira: 
fornece aproximadamente 70% da comida consumida 
pelo mercado interno. Isso sem contar sua participação 
na geração de empregos no campo, que chega a 74,4% das 
ocupações de trabalho (França et al., 2009).

Para fomentar o setor, uma resolução do Banco Central 
do Brasil (nº 2191) instituiu em 1995 o crédito rural do Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf). Assim, o Pronaf se tornou a principal política de 
apoio à agricultura familiar, a partir da qual outras políti-
cas e programas foram elaborados de forma a integrar as 
ações governamentais para este segmento social (Gazolla 
& Schneider, 2013). 

Nos últimos 20 anos, o Pronaf investiu cerca de R$ 160 
bilhões em todo o Brasil (Bianchini, 2015), por meio de 
diversas linhas de fi nanciamento (ver quadro das linhas de 
fi nanciamento apresentadas no Plano Safra 2016/2017 no 
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1 Os financiamentos da Linha de Crédito Pronaf Produtivo Orientado são destinados aos agricultores familiares das regiões de atuação dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Nordeste (FNE), do Norte (FNO) e do Centro-Oeste (FCO). Entre as finalidades do Pronaf Produtivo Orientado estão: I possibilitar o acesso ao crédito rural educativo, conjugado 
com a prestação de assistência técnica; II incorporar inovação tecnológica nas unidades familiares de produção com a adoção de boas práticas agropecuárias; III possibilitar a 
implantação de Sistemas Agroflorestais, exploração extrativista ecologicamente sustentável, os planos de manejo e manejo florestal; IV viabilizar a implantação de infraestrutura de 
abastecimento de água e agricultura irrigada; V estimular o financiamento de sistemas de produção de base agroecológica ou orgânicos; VII apoiar a recomposição e manutenção 
de áreas de preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas para o cumprimento de legislação ambiental; entre outros. No Pronaf Produtivo Orientado a 
assistência técnica é obrigatória e remunerada durante os três primeiros anos do projeto.

2. Os estados da Amazônia Legal são: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão (aqui foi considerado todo o valor investido 
no estado do Maranhão, apesar de apenas parte dele estar inserido nos limites da Amazônia Legal). 

3. Safra 2015-2016 corresponde ao período de julho a outubro de 2015 e a safra 2016-2017 corresponde ao período de julho a outubro de 2016.

link bit.ly/tabelapronaf). Neste período (entre as safras 
de 2002-2003 e 2015-2016), os recursos aplicados subiram 
de R$ 2,3 bilhões para R$ 28,9 bilhões. 

Na safra 2016-2017, R$ 9,2 bilhões do crédito rural foram 
aplicados via Pronaf em todo o país somente no primeiro 
quadrimestre, ou R$ 257,7 milhões a mais do que o valor 
do mesmo período em 2015, segundo a Matriz de Dados do 
Crédito Rural disponibilizada pelo Banco Central do Brasil 
(Derop/Sicor). Esse valor corresponde, em 2016, a apenas 
21% do recurso destinado à agricultura não familiar. 

Segundo o Banco Central, 
nos últimos 20 anos foram 

investidos cerca de 
160 bilhões de reais pelo 

Pronaf no Brasil.

FIGURA 1. VALORES CONTRATADOS PELAS LINHAS DE 
CRÉDITO DIFERENCIADAS DO PRONAF NO BRASIL (EM R$)

O Pronaf na Amazônia Legal
Nos nove estados da Amazônia Legal2, os investimentos 
anuais do Pronaf corresponderam, em média, a apenas 
13% do total investido em todo o país de 2013 a 2015, o que 
equivale a R$ 2,9 bilhões em média ao ano (FIGURA 2).  Na 
Amazônia Legal, a quase totalidade do recurso foi investida 
via bancos públicos (FIGURA 3): 96% no período de 2013 a 
2015.  De todo o valor investido nos estados da Amazônia Le-
gal nesse período, 85% foi aplicado na pecuária (FIGURA 4).

Apenas nas duas últimas safras (2015-2016 e 2016-20173), o 
investimento nos nove estados da Amazônia Legal foi de R$ 
1,6 bilhão. Porém, somente 3,3% deste valor foi contratado 
pelas linhas de crédito “verdes”: Pronaf Floresta, Pronaf 
Eco (Energia Renovável e Sustentabilidade Ambiental) e 
Pronaf Produtivo Orientado (TABELA 1). A linha de crédito 
Pronaf Agroecologia não contratou nenhum valor no mes-
mo período na Amazônia Legal.
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Vale ressaltar aqui que as linhas de crédito diferenciadas – 
Pronaf Agroecologia, Pronaf Floresta, Pronaf Eco e Pronaf 
Produtivo Orientado1 (FIGURA 1) – representavam juntas 
menos de 1% do valor total investido pelo programa no país 
no mesmo período. Nesse período, os principais produtos 
financiados pelo Pronaf em todo o país, considerando a sua 
participação em relação ao valor total contratado no perí-
odo, foram soja (27,8%), bovinos (24,7%) e milho (13,8%).

Fonte: segundo dados do Banco Central do Brasil para 
o primeiro quadrimestre da safra 2016-2017)



3
ESTRATÉGIAS PARA REORIENTAR O PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) 

PARA ATIVIDADES PRODUTIVAS DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA LEGAL

Boletim Amazônia em Pauta7

FIGURA 2. INVESTIMENTOS DO PRONAF NO PERÍODO DE 2013 A 2015 
NO BRASIL E NOS NOVE ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL (EM R$)
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FIGURA 3. DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS ANUAIS DO PRONAF ENTRE 2013 E 2015 
NOS NOVE ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL POR SEGMENTO (EM R$)

Bancos públicos 2.356.754.961,58 3.282.394.535,32 8.264.068.610,49

Cooperativas de crédito 47.649.298,78 81.444.801,55 241.803.348,25

Bancos privados 26.457.920,91 60.043.563,47 217.363.636,67
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FIGURA 4. DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS ANUAIS DO PRONAF ENTRE 2013 E 2015 
NA AMAZÔNIA LEGAL POR ATIVIDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA (EM R$)
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Fonte: Banco Central do Brasil

Fonte: Banco Central do Brasil

Fonte: Banco Central do Brasil
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4. Segundo os critérios definidos na Lei nº 11.326/2006 que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

5. A técnica propensity score consiste em encontrar indivíduos relativamente iguais na amostra (pares), sendo um deles pertencente ao grupo de tratamento (acessa o Pronaf) e 
outro ao grupo de controle (não acessa o Pronaf) para fins de comparação.

Impactos do Pronaf no desempenho 
das unidades de produção familiar
Um estudo realizado pelo IPAM, em parceria com a Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp), avaliou os impactos 
do acesso ao crédito do Pronaf sobre o valor da produção de 
agricultores familiares na Amazônia Legal. Foram utilizados 
os microdados do Censo Agropecuário 2006, com informações 
dos agricultores familiares4 localizados nos municípios dessa 
região e que receberam crédito exclusivamente em 2006.

A variável de interesse principal das análises (variável 
dependente) foi o valor total da produção. Também foram 
utilizadas diversas variáveis socioeconômicas e do sistema 
de produção para comparar o desempenho econômico dos 
estabelecimentos agropecuários de famílias que acessaram 
e que não acessaram o Pronaf. 

É importante ressaltar que os grupos de estabelecimentos 
foram definidos a partir da base de microdados do Censo 
Agropecuário, considerando:

a. Estabelecimentos com acesso ao crédito do Pronaf; 

b. Estabelecimentos com acesso a crédito de outros 
programas governamentais (Programa Nacional de 

Crédito Fundiário, Programa Nacional de Apoio ao 
Médio Produtor Rural, entre outros); 

c. Estabelecimentos sem acesso ao crédito ou com acesso 
a crédito privado. 

As análises foram divididas em três etapas principais: i) ca-
racterização dos produtores; ii) modelo de regressão linear 
múltipla para avaliar o efeito isolado do acesso ao crédito 
do Pronaf sobre o valor bruto da produção; iii) técnica de 
pareamento pelo propensity score5.

Em 2006, 38.468 agricultores familiares receberam finan-
ciamento com recursos provenientes do Pronaf nos mu-
nicípios da Amazônia Legal. Esse universo era três vezes 
superior aos 12.712 agricultores familiares com crédito 
provenientes de outros programas governamentais, mas 15 
vezes inferior aos 571.781 agricultores familiares sem acesso 
a crédito ou eventualmente com acesso a crédito privado. 

Os agricultores familiares com acesso aos recursos do Pro-
naf e outros financiamentos governamentais apresentaram 
valores totais médios da produção (R$ 17,6 e R$ 20,9 mil/ano 

Nas duas últimas safras, 
apenas 3,3% do valor 
investido pelo Pronaf nos 
nove estados da Amazônia 
Legal foi contratado pelas 
linhas de crédito “verdes.” 

TABELA 1. VALORES TOTAIS CONTRATADOS PELAS 
LINHAS DE CRÉDITO DIFERENCIADAS, OU “VERDES”, DO  
PRONAF NOS NOVE ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL NAS 
DUAS ÚLTIMAS SAFRAS (em R$)

LINHAS DE CRÉDITO 
"VERDES" DO PRONAF Safra 2015-2016 Safra 2016-2017

Agroecologia - -

Floresta 27.226.762,52 9.786.159,75

ECO 1.577.926,11 1.359.453,57

Produtivo orientado 8.076.742,60 6.464.321,00

Total 36.881.431,23 17.609.934,32

Fonte: Banco Central do Brasil/Derop/Sicor - Matriz de Dados do Crédito 
Rural: consulta realizada em 04/11/2016. 
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por estabelecimento, respectivamente) substancialmente 
superiores ao dos agricultores familiares sem acesso a fi-
nanciamento governamental ou eventualmente com acesso 
ao crédito privado (R$ 11,5 mil/ano por estabelecimento). 

Quando comparada a produtividade anual média por 
hectare, o valor obtido por aqueles que acessaram o Pronaf 
era 26% superior ao daqueles sem acesso a crédito gover-
namental, mas 11% inferior quando comparados àqueles 
com acesso a outros recursos governamentais (como, por 
exemplo, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, o 
Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, 
entre outros). 

Além disso, os estabelecimentos que acessaram o Pronaf:

i. Estão associados, principalmente, à produção 
animal (considerando o valor da produção), 

ii. Detêm uma área média maior de pastagens;

iii. Detêm áreas de lavoura e, sobretudo, de florestas 
naturais inferiores em termos absolutos e relativos. 

Um resumo das características dos três grupos analisados 
é apresentado na TABELA 2.

O acesso à orientação técnica, ao tratamento do solo e ao 
uso de agrotóxicos foi também maior entre os estabeleci-
mentos que acessam o Pronaf. 

É importante destacar que as análises apresentadas neste 
estudo consideram apenas o impacto isolado do Pronaf no 
valor total da produção. Não foi considerado, por exemplo, o 
eventual impacto desses recursos na adoção de tecnologias 
ou no sistema de uso do solo, que indiretamente também 
influenciariam o desempenho produtivo. Por exemplo, a 
caracterização do grupo de pronafianos e não-pronafianos 
sugere que o primeiro estaria submetido a condições mais 
favoráveis de uso de tecnologia e assistência técnica, os 
quais possuem impacto positivo no valor da produção. Por 
outro lado, os estabelecimentos pronafianos também esta-
riam associados à atividade pecuária, com prevalência de 
pastagens em suas propriedades – sistema que demonstrou 
menor retorno marginal por hectare em comparação às 
lavouras na Amazônia Legal, além de estar associado a um 
menor percentual de matas preservadas nas propriedades.

TABELA 2. RESULTADO DA COMPARAÇÃO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS ANALISADOS ENTRE OS GRUPOS 
DE AGRICULTORES FAMILIARES QUE RECEBEM E QUE NÃO RECEBEM O CRÉDITO VIA PRONAF

Características Agricultores familiares com 
acesso ao Pronaf

Agricultores familiares com 
acesso a outros financiamentos 

governamentais

Agricultores familiares sem 
acesso a financiamento 

governamental
Valor médio da produção (ano) R$ 17.620 R$ 20.939 R$ 11.469

Produtividade média R$ 362/ha R$ 407/ha R$ 287/ha

Área média de pastagens 27,4 ha 25,3 ha 18,8 ha

Valor da produção animal   
  Valor total da produção 

56,4% 51,6% 41,6%

Área de cobertura florestal 26% 28% 27%

Uso de tração animal e/ou mecânica 49% 41% 31%

Agricultores familiares com acesso aos recursos 
do Pronaf e outros financiamentos governamentais 
apresentaram valores totais médios da produção 
superiores aos que não tiveram acesso a essas fontes.
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Por que as linhas de crédito diferenciadas 
do Pronaf não são acessadas
Um dos fatores que justificam a dificuldade na reorien-
tação do crédito para a produção rural de baixo impacto 
ambiental é a atribuição de um alto risco econômico às 
linhas sustentáveis, enquanto atividades tradicionais, 
como pecuária, são consideradas de baixo risco – já que 
seus riscos sociais e ambientais não são contabilizados.  

Além disso, as cadeias dos produtos florestais (madei-
reiros e não-madeireiros) ainda são muito frágeis, com 
problemas de coordenação e carência de tecnologias 
apropriadas, logística e acesso ao mercado.

O baixo acesso às linhas de crédito diferenciadas do Pro-
naf (Pronaf Eco, Pronaf Agroecologia, Pronaf Floresta, 
Pronaf Produtivo Orientado) também está intimamente 
relacionado à falta de preparação de agentes financeiros 
e dos técnicos de ATER. As equipes de ATER são pouco 
capacitadas para orientar o produtor na adoção de prá-
ticas e técnica de uso sustentável do solo. Em relação 
aos agentes financeiros, a falta de informação sobre a 
viabilidade técnica e econômica dos modelos de uso 
da terra de baixo impacto o tornam pouco capacitados 

para orientarem o produtor a acessar as linhas de crédito 
diferenciadas.

Além disso, é reconhecida a necessidade de estabelecimento 
de um sistema de monitoramento dos impactos do programa 
na renda das famílias e na diversificação da produção. Atu-
almente, pouco se sabe sobre como o crédito rural participa 
no aumento da renda, na diversificação produtiva, no melhor 
uso dos recursos naturais e dos demais meios de produção. 
Portanto, não há subsídios suficientes que permitam uma 
avaliação da efetividade do crédito na melhoria da produção 
e da qualidade de vida das famílias que o acessam.

Pelo menos uma parte dessas fragilidades pode ser minimi-
zada com esforços em pesquisa, inovação e extensão quali-
ficada, a fim de impulsionar investimentos do Pronaf para 
atividades agropecuárias de baixo impacto ambiental e do 
setor florestal. Além disso, a intensificação da pecuária – que 
em oposição a um modelo extensivo, com baixa rentabilida-
de e alta pressão sobre a floresta – deve ser mostrada como 
viável técnica e economicamente também para o produtor 
familiar, a fim de estimular a busca pelo crédito orientado. 

Como reorientar os investimentos do Pronaf para 
um novo modelo produtivo de baixo impacto
Considerando o papel da agricultura familiar no desen-
volvimento sustentável, o potencial do Pronaf e seu papel 
fundamental no fortalecimento desse setor, assim como os 
gargalos existentes em relação ao acesso dos produtores 
– especialmente às linhas diferenciadas – e a forma como 
ele tem sido investido, fica claro o quão fundamental é o 
Brasil repensar sua forma de implementação. 

Dentro desta visão, é preciso reorientar os investimentos 
do programa para um novo modelo produtivo de baixo 
impacto, ou seja, diversificar mais o acesso aos investimen-
tos – atualmente muito focados na atividade pecuária com 
baixa rentabilidade, que por sua vez é um dos principais 
vetores de desmatamento na Amazônia.

O Pronaf é diversificado o suficiente para atender a uma 
gama de possíveis demandas voltadas a atividades produ-
tivas de baixo impacto. As linhas de crédito para sistemas 
agroflorestais (Pronaf Floresta), para a agroecologia (Pronaf 
Agroecologia), para energia renovável e sustentabilidade 
ambiental (Pronaf Eco) e a linha do Pronaf Produtivo Orien-
tado de Investimento podem ser utilizadas para apoiar o 
processo de transição.

Entre essas linhas de crédito, o Pronaf Produtivo Orientado 
(PPO) é o mais adequado para se avançar na direção de um 
modelo de pecuária extensiva para intensiva e na adoção de 
sistemas produtivos de baixo impacto, já que é um crédito 
rural educativo, em que o suprimento de recursos é conju-
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gado com a prestação de assistência técnica, obrigatória e 
remunerada durante os três primeiros anos do projeto. O 
PPO prevê o planejamento, a orientação e a supervisão da 
unidade familiar de produção, na busca de incorporação 
de inovações tecnológicas que facilitem a convivência com 
o bioma amazônico enquanto aumentem a produtividade, 
com a adoção de boas práticas agropecuárias e de gestão 
da propriedade rural.

Apesar da existência dessas linhas de crédito capazes de 
promover mudanças nos padrões produtivos e de uso do 
solo, fica claro o quão pouco é contratado pelo Pronaf para 
esse fim. Como visto anteriormente, de todo o valor investi-
do nos nove estados da Amazônia Legal, nas duas últimas 
safras (2015-2016 e 2016-2017), apenas 3,3% foi contratado 
nas linhas diferenciadas.

Para estruturar uma estratégia de aperfeiçoamento com 
medidas concretas e de forma conjunta que considere os 
principais aspectos a serem enfrentados, o IPAM realizou 
um seminário técnico em 18 de agosto de 2016, com a for-
mação de um grupo de trabalho com atores-chaves6 que 
estão ou estiveram envolvidos com o tema, seja no governo, 
nas agências ou instituições de pesquisa, nos movimentos 
sociais, nas agências financeiras, nas agências de assistên-
cia técnica, entre outros. 

O objetivo foi iniciar um processo de construção de um 
modelo capaz de lidar com os diferentes gargalos e au-
mentar o impacto do Pronaf na melhoria das condições 
socioeconômicas e ambientais ligadas à produção rural 
da agricultura familiar, com foco na Amazônia Legal. 

A premissa que norteia o trabalho do grupo de trabalho 
é a falta de articulação do Pronaf com outros programas 
ou políticas públicas que visam a promover o desenvol-
vimento rural sustentável. Esse é um grande desafio 
estratégico para o Brasil e, sobretudo, para o bioma 
Amazônia: conciliar, nas políticas de crédito rural para 
a agricultura familiar, produção e conservação dos re-
cursos naturais. 

6. Estavam presentes no Seminário Técnico sobre Pronaf promovido pelo IPAM em 2016 representantes de Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 
da Casa Civil – SEAD (em substituição ao extinto Ministério de Desenvolvimento Agrário), Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Fazenda, Serviço Florestal Brasileiro, INCRA, 
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Embrapa, Universidade Federal do Pará, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Fetraf (Federação 
Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar), Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia, Banco da 
Amazônia, Banco do Brasil, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) do Pará, Emater do Acre e Banco Interamericano de Desenvolvimento.

O cenário atual de perda da cobertura florestal e serviços 
ecossistêmicos ameaça os sistemas agrícolas atuais. O des-
matamento está diretamente ligado à perda de eficiência 
das áreas produtivas, uma vez que expõe a superfície do 
solo (levando à erosão e à compactação do solo), reduz a 
capacidade de infiltração da água, acelera o processo de 
assoreamento de corpos d´água e diminui o volume de 
nascentes, entre outros impactos (PBMC, 2014). 

Além disso, a preservação das florestas é fundamental para 
regular o clima regional, contribuindo para a manutenção do 
regime de chuvas e de temperatura mais amenas e, dessa for-
ma, criando condições para a produção rural (Silvério, 2015).

Se nada for feito para reduzir a vulnerabilidade da região 
amazônica, e por consequência a aproximação de um 
cenário de reduções drásticas da capacidade de produção 
agropecuária no futuro, os problemas de geração de renda e 
segurança alimentar serão substancialmente agravados en-
tre os agricultores familiares, que são mais suscetíveis a tais 
efeitos negativos do que produtores de médio e grande porte. 

O grupo de trabalho delineou uma série de recomendações 
para a construção de estratégias capazes de reorientar os 
investimentos do Pronaf e, assim, fomentar a contratação 
das linhas de crédito diferenciadas e estimular quem 
produz sem desmatar, a fim de gerar aumento de renda e 
segurança alimentar para esse setor a partir da produção 
agropecuária sustentável e florestal extrativista.

O desmatamento está 
diretamente ligado à perda 
da capacidade produtiva.
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Recomendações
• Elaboração de um programa de capacitação dos 

técnicos de ATER sobre sistemas produtivos de baixo 
impacto, inovações tecnológicas para redução da 
pressão sobre os ativos fl orestais remanescentes e 
melhoria produtiva nas áreas já abertas, geração de 
renda, gestão territorial e formação de parcerias para o 
desenvolvimento rural sustentável, visando a aumen-
tar a demanda para as linhas de crédito diferenciadas 
(Pronaf Produtivo Orientado, Pronaf Floresta, Pronaf 
Eco e Pronaf Agroecologia);

• Apoio à pesquisa para impulsionar os investimentos 
do Pronaf para atividades do setor fl orestal, além de  
avaliação do perfi l dos produtores que acessaram as 
linhas de crédito diferenciadas do Pronaf, seu desem-
penho e as variáveis que explicam o eventual sucesso 
das experiências;

• Elaboração de um “cardápio” de modelos produtivos 
de baixo impacto que tenham viabilidade econômica, 
de forma a subsidiar a adoção de planilhas de risco 
técnico agrícola para SAFs (sistemas agrofl orestais) e 
outras atividades produtivas de baixo impacto;

• Capacitação dos agentes fi nanceiros para orientar me-
lhor o produtor rural nas linhas de crédito do Pronaf 

Floresta, Pronaf Agroecologia, Pronaf Eco e Pronaf 
Produtivo Orientado;

• Elaboração de um sistema automatizado de verifi cação 
da situação das unidades de produção familiar em 
relação ao desmatamento ocorrido após junho de 2008 
(período de referência do Código Florestal brasileiro), 
de forma a permitir que o agente fi nanceiro possa con-
dicionar o crédito apenas àqueles produtores que não 
fi zeram o desmatamento ilegal da cobertura fl orestal 
remanescente de seus lotes;

• Defi nição de territórios prioritários no bioma Amazô-
nia para a concessão do crédito de forma integrada 
a outros programas ou políticas públicas que visam 
promover o desenvolvimento rural sustentável;

• Fortalecimento das cadeias produtivas ligadas às ativi-
dades produtivas de baixo impacto, incluindo produtos 
fl orestais madeireiros e não-madeireiros, assegurando 
melhorias na geração de renda da agricultura familiar;

• Estabelecimento de um Sistema de Monitoramento 
dos Impactos do Pronaf na renda das famílias e na 
diversifi cação da produção dos territórios defi nidos 
como prioritários.
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