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A partir da década de 1960 do século XX, o Brasil, país eminentemente rural, passa a ter um contorno de país 

urbano. A valorização da vida nas cidades, a crescente demanda urbana por mão de obra e o consequente aumento 

das oportunidades de emprego e renda foram alguns dos fatores responsáveis por essa transformação.

Além do acelerado processo de urbanização, o Brasil experimentou, também, significativo crescimento demográfico. 

Sua população saltou de 71 milhões de habitantes em 1960 para cerca de 197 milhões em 2012. Esse expressivo 

crescimento populacional é suficiente para justificar o papel estratégico e fundamental que assume o setor 

agropecuário para a sociedade, em particular nos aspectos relacionados à produção de alimentos, fibras, energia 

renovável e sustentabilidade ambiental. 

Naturalmente que, ao cumprir esse papel, o setor contribui de maneira incontestável para a promoção da qualidade 

de vida das populações, por meio da geração de emprego e renda, da produção de excedentes para exportação, e 

na redução dos bolsões de pobreza.

Nesse contexto, a agricultura brasileira evoluiu. Os produtores adotaram tecnologias, incorporaram inovações, 

aperfeiçoaram os modelos de produção, especialmente para os produtos de exportação. Essa evolução garantiu 

o abastecimento de alimentos para a população, além da produção de fibras e de bioenergia, gerando excedentes 

exportáveis, que, desde então, vêm contribuindo para o aumento continuado do saldo da balança comercial brasileira. 

Atualmente, várias instituições nacionais e internacionais registram a importância estratégica da agricultura brasileira 

para segurança alimentar e nutricional e, também, para a redução da pobreza.

As potencialidades naturais do Brasil e o empreendedorismo dos agricultores brasileiros permitem antever um 

contínuo aumento da produtividade, da produção e da oferta de alimentos. Todavia, para que isso aconteça de forma 

sustentável, é imperativo o incremento do uso racional dos recursos naturais, a adoção da agricultura de baixo 

carbono, sendo previsível uma maior contribuição da agricultura às fontes renováveis de energia. As multifunções da 

agricultura consolidam-se como essenciais para a estabilidade socioeconômica e ambiental do país. 

Para superar os desafios do século atual, comuns a todos os países, cabe aos governos discutir com a sociedade quais 

os instrumentos necessários para potencializar o desenvolvimento sustentável da agricultura e formular políticas 

públicas, principalmente relativas à redução da pobreza, ampliação da oferta de alimentos seguros, conservação 

ambiental, produção, reservação e uso eficiente da água, educação e segurança no campo, e geração de energia 

renovável. 

A relevância socioeconômica e ambiental da agricultura mineira no cenário nacional exigiu que o Governo de Minas, 

por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa, promovesse uma ampla 

discussão com vários setores da sociedade, entre os quais a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 

de Minas Gerais – Fetaemg, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – Faemg, a Organização 

das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – Ocemg, as Prefeituras e as Câmaras Municipais, na perspectiva de 

construir as diretrizes básicas para o fortalecimento do setor agrícola. O objetivo é edificar um canal de diálogo que 

aproxime e unifique os setores público e privado na construção dessa Agenda Estratégica que foi criada para nortear 

a formulação de Políticas de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura para o período 2014–2030.

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais
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Entre 2003 e 2012, a população mundial passou de 6,3 bilhões de habitantes para 7,0 bilhões, um crescimento 

de 11%, em apenas nove anos, ou mais 700 milhões de pessoas. Destacam-se a China, com 1,3 bilhão; Índia, com 

1,2 bilhão; Estados Unidos, com 313,8 milhões; Indonésia, com 248,6 milhões; e o Brasil, em 5º lugar, com 197,3 

milhões de habitantes que demandam, em nível mundial, quantidades crescentes de alimentos, fibras, biomassa e 

agroenergia. 

Estudos preliminares da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (ONU/FAO) indicam que, 

mundialmente, nos próximos 20 anos, a renda per capita deverá crescer 26% e o consumo de alimentos 45%, 

revelando não apenas a exigência de inovações na agricultura como também as crescentes e irreversíveis pressões 

sobre os recursos naturais finitos. A demanda por água potável poderá ser superior a 30%. 

A produção mundial de grãos evoluiu de 1,98 bilhão de toneladas em 2000, para 2,47 bilhões em 2013, com 

perspectiva de até 2,67 bilhões de toneladas em 2014. Já a produção brasileira de grãos, que atingiu 83 milhões 

de toneladas em 2000, elevou-se para 186,9 milhões em 2013, ou mais 125,1%, com perspectiva de até 188,7 

milhões de toneladas em 2014.

Apesar do aumento da produção agrícola, a população rural brasileira, que representava 63,8%, em 1950, foi reduzida 

para 15,2%, em 2012, fato que revela a constante e recorrente migração rumo às cidades e regiões metropolitanas. 

Na região Sudeste, que engloba Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, esse percentual médio é de 

18,7%. 

Minas Gerais segue o mesmo retrospecto histórico nacional, ou seja, sua população rural era de 70,2% em 1950 

e caiu para 15,5% em 2012. Entre 1950 e 2012, aproximadamente 2,61 milhões de mineiros deixaram o campo. 

Essa migração rumo aos centros urbanos, segundo os estudiosos, é multifatorial, porém, entre outras causas, 

destacam-se a perda da renda rural, acesso precário à saúde pública, atração urbana, mobilidade social, busca de 

novas oportunidades de salários, qualidade de vida, maiores alternativas de educação de qualidade, relacionamentos 

mais amplos. Como resultante das causas citadas, constata-se, finalmente, que há múltiplas dificuldades que geram 

desinteresse das novas gerações pelas atividades agropecuárias. Tendência preocupante num estado que abriga 

551.617 estabelecimentos rurais, dos quais 437.415 se enquadram no perfil da agricultura familiar.

Estudos do IBGE mostram que Minas Gerais deverá ter 22,2 milhões de habitantes em 2030, projetando também 

um substantivo aumento da expectativa de vida, citando, entre outras condicionantes, a alimentação adequada. 

Atualmente, essa expectativa de vida é de 73,4 anos para homens e 79,4 anos para mulheres, sendo que, em 2030, 

deve situar-se em 77,2 anos para homens e 82,7 anos para mulheres.

As previsões deixam claro que menos gente no campo terá que dar conta de uma demanda crescente por alimentos 

seguros, decorrente do aumento populacional e de outros fatores convergentes como a maior e melhor distribuição 

de renda e a ampliação da expectativa de vida.

Segundo estudos da Embrapa, com base no último Censo Agropecuário de 2006, a produção crescente de grãos, 

no Brasil, foi devida em 67% à tecnologia, 23% ao trabalho qualificado e apenas 10% ao fator terra. Disso, conclui-

se que, até o momento, o produtor rural tem conseguido garantir o abastecimento alimentar do país com pequena 

expansão da fronteira agrícola. Isso é desenvolvimento rural, amparado por pesquisa, tecnologia e inovação em 

resposta aos requerimentos quantitativos e qualitativos do mercado de alimentos, sem perder de vista o primado da 

questão ambiental. 

A oferta mineira de grãos, entre os quais aqueles que fazem parte da cesta básica, que foi de 6,5 milhões de toneladas, 

em 2000, alcançou 12,1 milhões em 2013, ou mais 86,1%, contra um aumento na área plantada de apenas 20%. 

Tecnologia e mercado explicam também esse desempenho considerável da agroeconomia estadual.

“Valores que se corporificam no fortalecimento do conceito de democracia alimentar: alimentos mais nutritivos e 

saudáveis, produzidos em maior quantidade, com uso mais inteligente e racional dos recursos naturais, com preços 

mais acessíveis para a população.” Desse excerto do documento “Um Novo Olhar Sobre a Agricultura Brasileira”, 

lançado pelo Conselho Consultivo do Fórum do Futuro, emerge que pensar em desenvolvimento sustentável da 

agricultura, em dimensão mais ampla, implica perceber que a produção de alimentos interessa ao urbano e ao rural, 

evocando a necessidade de construir um canal de comunicação permanente entre o produtor e o governo, entre o 

campo e a cidade. 

“Em 40 anos, o desenvolvimento da agricultura tropical brasileira projetou o país para um papel crucial no 

agribussiness: O Brasil é estratégico para segurança alimentar global e se consolida como tal a medida que projeções 

sugerem uma crise  alimentar decorrente do aumento da população e da renda. Um dilema grave, já que a oferta 

planetária exibe um quadro crítico de limitações: intensificação de estresses climáticos, obsolescência tecnológica, 

limitada disponibilidade de terras e fadiga dos sistemas convencionais de produção, entre outras.”

Nesse quadro, desenhado pela ONU/FAO, está reservada ao Brasil a missão de fornecer 40% da demanda 

suplementar de alimentos nas próximas décadas, ou seja, de produzir mais 100 milhões de toneladas de grãos nos 

próximos 20 anos. Então, na construção participativa da Agenda Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável da 

Agricultura de Minas Gerais 2014–2030, pensa-se para além do campo, num projeto da sociedade, num projeto de 

Política maior, porque entre mitos e realidades, o Brasil administra a invejável condição de poder crescer na liderança 

do mercado agrícola, reduzir a pobreza, ampliar o uso de energias renováveis, conservar o meio ambiente e de 

escolher a qualidade do próprio futuro. O momento é agora.
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O mundo vive em constante transformação. O sonho da humanidade é que essas transformações caminhem no 

sentido da consolidação de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária. No entanto, são muitos os desafios 

colocados à sociedade contemporânea com o objetivo de transformar esse sonho em realidade. Alan G. MacDiarmid 

(prêmio Nobel de Química de 2000) tem registrado a necessidade de a sociedade discutir várias questões, dentre 

elas: fome (alimentos), energia, água, meio ambiente, pobreza, educação, democracia, população, doenças, terrorismo 

e guerras. Segundo MacDiarmid, esses serão os dez maiores desafios da humanidade até o ano de 2050. 

Os cinco primeiros desafios estão diretamente relacionados à agricultura. Para eles, ao lado da educação e da 

segurança, que são temas transversais, descrevem-se, na perspectiva de futuro e no horizonte de 2030, à luz de 

breve remissão histórica, as potencialidades e problemas marcantes que constituem desafios para o desenvolvimento 

sustentável da agricultura. 

Na perspectiva de contribuir para a  superação de desafios, em particular aqueles relacionados a agricultura, foram 

avaliados contextos e estratégias de ação legitimadas por anseios e manifestações de centenas de produtores rurais 

e de suas entidades representativas que muito contribuíram para a construção dessa Agenda Estratégica.
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O debate sobre a pobreza e o acesso à alimentação intensificou-se no século XX. Na Cúpula Mundial da Alimentação, 

promovida pela ONU/FAO, em 1996, em Roma, estabeleceu-se a meta de redução da fome pela metade até 2015. 

A “Declaração do Milênio-2000”, pactuada em Nova York, com a presença de 191 nações, definiu metas para 

erradicação da pobreza e miséria no mundo. Naquela oportunidade, foi publicado o documento “Objetivo do Milênio” 

(ODM), que elencou as oito principais ações para redução da desigualdade social no planeta. 

Esse documento, incorporado por todas as nações signatárias, norteou a criação de programas e projetos com vistas 

ao cumprimento do acordo internacional junto à ONU/FAO e trouxe à luz, em cada país, o debate sobre a importância 

de erradicar a pobreza e a miséria por meio de programas e ações governamentais.

Define-se a pobreza, normalmente, como a insuficiência de recursos para assegurar as condições básicas de 

subsistência e de bem-estar, segundo as normas da sociedade. É considerado pobre aquele que possui más condições 

materiais de vida, que se refletem na dieta alimentar, na forma de vestir, nas condições habitacionais, no acesso à 

assistência sanitária, nas condições de emprego, etc.

Para além do conceito baseado nas condições materiais, existem ainda definições mais amplas que levam em conta 

não apenas as características baseadas no nível de rendimento ou consumo. Definem a pobreza como a falta de 

capacidades humanas básicas, refletidas pelo analfabetismo, pela má nutrição, pela mortalidade infantil elevada, pela 

esperança de vida reduzida, pela falta de acesso a serviços e a infraestrutura necessária para satisfazer necessidades 

básicas (saneamento básico, água potável, energia, comunicações, ou seja, acesso a bens e serviços de uso coletivo), 

mais genericamente, pela incapacidade de exercer os direitos de cidadania. 

A pobreza absoluta está presente em áreas onde se verificam: (i) as más condições de saúde e a falta de educação 

que privam as pessoas de empregos produtivos; (ii) o esgotamento ou destruição dos recursos ambientais; (iii) a 

corrupção, os conflitos e a má governança e gestão dos recursos públicos que desencorajam o investimento privado; 

(iv) as condições naturais adversas extremas; e (v) os fatores históricos como o colonialismo. A proporção de pobres 

e extremamente pobres relativamente à população total é um dos principais indicadores de desenvolvimento de uma 

nação, frequentemente utilizado pelos organismos internacionais, especialmente a ONU/FAO, Banco Mundial, entre 

outros.

A Declaração do Milênio (ONU), da qual o Brasil é signatário definiu os “Objetivos do Milênio” onde constam as 

estratégias mundiais de erradicação da fome e da miséria e apresentou o desafio de reduzir pela metade a proporção 

de pobres no mundo até 2015. Em 1990, base da comparação, a taxa era de 43% de pobres em relação à população 

mundial total.

De acordo com o Relatório 2013 de Acompanhamento dos Objetivos do Milênio, publicado pela ONU, a meta 1.A 

de redução pela metade da proporção de pobres no mundo foi atingida e 700 milhões de indivíduos deixaram a 

linha da pobreza. Constatou-se que o objetivo foi atingido já em 2010, quando foi apresentada uma taxa de 21% de 

pobres em relação à população mundial, apesar de alguns países ainda não terem alcançado a meta, principalmente 

aqueles localizados na África Subsaariana e na Ásia Meridional (incluindo a Índia), onde os índices de pobreza extrema 

aumentaram significativamente. 

O Brasil, por sua vez, apresentava em 1990, 25,6% da população em situação de pobreza e conseguiu ultrapassar 

a meta já em 2002. Mesmo assim, 6,5 milhões de brasileiros ainda tinham renda per capita inferior a US$ 1,25 

por dia, até 2012. Apesar dos bons resultados, há de se ressaltar que são observados diferentes índices entres os 

Estados da Federação, o que externa a necessidade de uma profunda redução das desigualdades regionais.

Minas Gerais é um dos estados mais populosos e extensos do país, e apresenta características regionais extremamente 

diversas principalmente no que concerne aos indicadores de emprego e renda, o que denota a complexidade para o 

tratamento dessas desigualdades sociais, mais ainda àquelas que separam o urbano do rural.

No Estado, a proporção de pobres em 1990 era de 40,5% e a meta foi ultrapassada em 2006, quando apresentou 

uma taxa menor que 20%. Em 2009, a proporção de pobres era de 14,1% e, em 2010, houve uma repactuação 

de metas para 2015, quando o Estado deverá reduzir para 10% da população, o número de indivíduos pobres 

ou extremamente pobres. De acordo com o “Caderno de Indicadores”, publicado pelo Escritório de Prioridades 

Estratégicas, órgão do Governo de Minas, o Estado, em 2011, apresentava uma taxa de 11,1%, segundo IBGE. 

As regiões nas quais persistem os maiores índices de pobreza e que correspondem aos menores Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) são os Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Rio Doce, Norte de Minas e Zona da Mata.

A agricultura tem um papel fundamental para a redução da pobreza e das desigualdades regionais, e o desenvolvimento 

ainda maior da agricultura apresenta-se como uma grande oportunidade para que Minas Gerais possa reduzir a fome 

e a miséria de sua população. No mundo todo, a proporção de pobres no meio rural é maior do que nas áreas urbanas 

e, por isso, políticas públicas direcionadas ao fomento das atividades agrícolas devem ser priorizadas.

O crescimento da agricultura, portanto, pode ser um fator decisivo para dinamizar o processo de desenvolvimento 

econômico, reduzindo a pobreza e melhorando o consumo per capita de alimentos nas áreas rurais (ONU/FAO, 

2003). Sob esse aspecto, as condições que promovem esse desenvolvimento são: (i) o crescimento do setor agrícola, 

devendo este ser promovido por meio de políticas que visem a proposição, a construção participativa e a aplicação 

de tecnologias apropriadas a elevar, de forma sustentável, a produção e a produtividade agrícola ; (ii) a equidade na 

distribuição de terras e de outros recursos que promovam a produção e a geração de trabalho e renda na atividade 

agrícola. Dessa maneira, os acréscimos na produção e na produtividade contribuem para a autossuficiência e para 

a geração de excedentes agrícolas, que geram renda local aumentando a demanda por outros produtos e serviços.
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À medida que as populações cresceram e desenvolveram as técnicas para a domesticação dos animais e para o cultivo 

do solo, foi possível a elas se estabelecerem em comunidades. Assim, os aglomerados populacionais começaram a 

se consolidar.

Ao longo dos séculos, surgiram sinalizações de que a produção de alimentos não seria compatível com crescimento 

da população, e que, em um futuro próximo, o caos seria iminente com o provável desabastecimento. A sociedade 

se organizou e as técnicas de produção evoluíram e constatou-se, que a fragilidade dos sistemas agroalimentares, 

ao longo do desenvolvimento da sociedade, foi parcialmente superada, o que permitiu que não ocorresse um 

desabastecimento alimentar em escala mundial. 

Porém, em 2008, o mundo enfrentou uma séria crise alimentar – a primeira do século XXI – decorrente do aumento 

do poder aquisitivo de classes de menor renda dos países pobres e emergentes, e agravada por eventos climáticos 

como secas e enchentes comprometeram a produção global de alimentos. Com a demanda aquecida e a produção 

de alimentos prejudicada, houve alta dos preços das commodities agrícolas no mercado internacional. A crise 

alimentar evidenciou a fragilidade da segurança alimentar em escala global: um pequeno aumento da renda familiar 

das populações pobres pode aumentar substancialmente a demanda alimentar mundial.

É reconhecido que o dever maior de uma nação é o de prover à sua população condições mínimas para uma vida 

com dignidade e segurança alimentar e nutricional. No caso do Brasil, a produção nacional deverá ser suficiente para 

alimentar 200 milhões de brasileiros, dos quais 15,7 milhões encontram-se vivendo na pobreza, e também gerar 

excedentes exportáveis para atender a outros povos. 

Nas últimas décadas, com o desenvolvimento das tecnologias da agricultura tropical, o país vem contribuindo 

significativamente na produção de alimentos em escala mundial. Comparando apenas os dados da produção de grãos 

de 2000 com 2013, constata-se um ganho de 125% na produção do país, saímos de uma produção de 83 milhões 

de toneladas para 186,9 milhões de toneladas. Esse salto pode ser aferido pelo aumento da participação brasileira 

no mercado internacional de grãos que passou de 4,4% para 8,2% da produção mundial. Um incremento de 103,9 

milhões de toneladas no período analisado. Mesmo com essa expressiva contribuição da agricultura brasileira, a FAO 

confere ainda, aos produtores brasileiros a missão de fornecer 40% da demanda suplementar de alimentos nas 

próximas duas décadas, ou seja, produzir mais 100 milhões de toneladas de grãos.

Esse será o grande desafio para os agricultores brasileiros das próximas décadas: fornecer à sociedade alimentos 

nutritivos, funcionais e saudáveis, em quantidade e preços acessíveis, produzidos com uso inteligente da tecnologia e 

dos recursos naturais e que possam remunerar de forma justa e adequada o seu trabalho.

Frente aos prognósticos de crescimento da população, o mundo deve enfrentar o desafio de responder ao aumento 

da demanda por alimento produzido com sustentabilidade, decorrente de uma série de fatores convergentes, 

entre os quais, o aumento da expectativa de vida, a maior e melhor distribuição de renda e consequente aumento 

da demanda por alimentos de qualidade, bem como a universalização da informação aumentando a procura por 

alimentos funcionais como fonte de saúde e bem-estar social.

É previsível uma demanda crescente por fertilizantes agrícolas e uma menor dependência da importação com a 

exploração racional das jazidas brasileiras, figurando como fatores preponderantes para a redução do custo de 

produção e aumento da produtividade. A expansão da produção deve ser função dos ganhos em produtividade de 

cultivos em áreas subutilizadas, portanto, sem supressão de vegetação nativa.

A intensificação das mudanças climáticas certamente provocará a elevação do número de pessoas atingidas, que 

tenderá a ser maior nos países pobres e populosos que se localizam nas regiões tropicais e subtropicais. Desse 

modo, garantir a autossuficiência na produção de alimentos deve ser uma estratégia permanente de uma política 

pública que, concorrendo efetivamente para reduzir a pobreza, aumentará a segurança alimentar e nutricional dessa 

população. 

Aos agricultores, que são responsáveis pela gestão do espaço rural, o futuro próximo reserva a necessidade 

imperativa de adotarem práticas para sustentabilidade do agroecossistema, além de aprenderem a conviver com: (i) 

contínua redução da população rural; (ii) maior demanda de mão de obra especializada; (iii) menor número de jovens 

no campo; (iv) uso mais intenso de máquinas e equipamentos; (v) maior disponibilidade de ferramentas da tecnologia 

da informação e comunicação; (vi) implantação da agropecuária de precisão; (vii) defesa sanitária (vegetal e animal) 

efetiva; (viii) aumento do custo de produção; (ix) necessidade de redução das perdas e desperdícios dos sistemas 

alimentares, sobretudo, aqueles oriundos de infraestrutura, práticas agrícolas inadequadas, processamento e 

distribuição; e (x) novas práticas de gestão, organização e associativismo.
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A questão ambiental, extremamente complexa, é um dos temas centrais no novo conceito de desenvolvimento. Assim, 

todas as hipóteses formuladas para representar as possíveis situações futuras do desenvolvimento, em todas as 

suas dimensões, devem passar, necessariamente, pela análise pormenorizada da situação atual e futura do meio 

ambiente, especialmente com os avanços que, espera-se, devam ocorrer. 

Segundo o documento “Perspectivas Ambientais para 2030” (OCDE, 2008), sob essa ótica, é possível vislumbrar os 

principais desafios ambientais para o futuro, quais sejam: as alterações climáticas, a preservação da biodiversidade 

e dos recursos naturais renováveis, a quantidade e a qualidade da água, a qualidade do ar e a gestão e o transporte 

de resíduos e substâncias químicas perigosas.

Se não forem concretizadas novas medidas, corre-se o risco, nas próximas décadas, de se alterarem, irreversivelmente, 

as bases ambientais para uma prosperidade econômica sustentável. Para evitar tal situação, torna-se necessário 

implementar medidas urgentes para mitigar os problemas relativos às alterações climáticas, à perda de biodiversidade, 

à escassez de água e aos impactos na saúde pela poluição e por substâncias químicas perigosas.

Os maiores impactos ambientais serão sentidos nos países em vias de desenvolvimento, que estão menos preparados 

para a sua gestão e adaptação. Mas os custos econômicos e sociais da inação política ou do sucessivo adiamento 

de ação de controle nessas áreas são consideráveis e já se tornaram perceptíveis as perdas da biodiversidade e as 

alterações climáticas. 

Os desafios ambientais são de crescente complexidade e seus impactos, cada vez mais de amplitude global, que, por 

vez, só se revelam em longo prazo.

A maior parte do crescimento dos rendimentos e da população deverá ocorrer nas economias emergentes do Brasil, 

Rússia, Índia, Indonésia, China e África do Sul (BRIICS) e noutros países em desenvolvimento. Esse aumento de renda 

e a natural aspiração a níveis superiores de qualidade de vida resultarão na crescente pressão sobre os recursos 

naturais do planeta. As projeções de futuro para o crescimento ou sustentabilidade econômica de muitos dos países 

mais pobres do mundo estão ameaçadas pelo uso abusivo dos recursos naturais, pela incontrolável poluição nas 

cidades e pelos impactos das alterações climáticas.

Atualmente, existe a oportunidade de adotar políticas ambiciosas para enfrentar os principais problemas ambientais 

e promover o desenvolvimento sustentável. Muitos dos problemas ambientais, contudo, só podem ser resolvidos 

por meio de medidas acordadas entre o poder público e a sociedade civil. Por exemplo, as adaptações necessárias 

para enfrentar as alterações climáticas necessitarão, cada vez mais, de maior integração com as políticas de gestão 

da infraestrutura de energia, transporte e recursos hídricos, do ordenamento do território e da cooperação para o 

desenvolvimento.

Um aspecto importante nessa discussão é que a agricultura, muitas vezes em evidência como degradadora do meio 

ambiente, pode, pela sua estreita relação com a questão e pela sua multifuncionalidade, ter um papel fundamental no 

encaminhamento das soluções dos problemas ecológicos atuais e futuros.

RODRIGUES, ROBERTO (Agroanalysis, 2000) mostra um conceito ampliado desse papel. Nessa perspectiva, a 

agricultura pode caminhar rumo a uma atividade sustentável e, ao mesmo tempo, ter uma imagem mais positiva 

perante a sociedade, obtendo, inclusive, ganhos com serviços ambientais.

Historicamente, a agricultura desempenhou um papel fundamental para a sobrevivência da humanidade: a produção 

de alimentos e fibras, especialmente após a radicação do homem em aglomerados urbanos, as cidades.

Com o desenvolvimento industrial das nações, ocorrido especialmente a partir de meados do século XVIII, outras 

atribuições, igualmente importantes, passaram a ser esperadas da agricultura, entre as quais: gerar divisas externas 

para os países com a exportação de produtos agrícolas; fornecer mão de obra barata para as indústrias; constituir-se 

em um mercado para produtos das indústrias de insumos e equipamentos; gerar recursos para financiar, por meio 

de transferências, o desenvolvimento industrial do país.

Mais recentemente, a agricultura foi convocada a participar, também, da matriz energética das nações, com sua 

contribuição na produção de bioenergia.

Uma concepção contemporânea credita à agricultura uma série de outras funções pouco discutidas, porém, 

fundamentais: é o que se está convencionando chamar de multifuncionalidade, que é a capacidade que a agricultura 

tem de cumprir múltiplos papéis (ou funções), indispensáveis à sobrevivência humana. As principais atribuições são:

•  Remoção do dióxido de carbono – A legislação atual obriga que as propriedades rurais mantenham a chamada 

Reserva Legal – RL e Área de Preservação Permanente – APP, sendo que algumas propriedades terão, inclusive, 

que recuperar áreas antes desmatadas. Registra-se, mais recentemente, a adoção de técnicas e práticas modernas 

de sequestro de carbono, como os trabalhos de integração lavoura/pecuária/florestas.

•  “Produção” de água – As cidades são tipicamente consumidoras de água. Sua “produção” não pode se dar nas cidades, hoje 

com extensas áreas impermeabilizadas. Cabe ao produtor rural implementar práticas conservacionistas que promovam 

melhor aproveitamento das águas das chuvas, facilitando sua infiltração para abastecimento dos lençóis freáticos.

•  Preservação do meio ambiente – A produção agrícola precisa dar-se com mínima agressão ao meio ambiente. 

Cabe ao produtor rural parte significativa da responsabilidade pela preservação da flora e da fauna brasileiras, que 

dependem, quase sempre, da manutenção de matas nativas.

•  Geração de emprego e renda no campo – A agricultura contribui para evitar ou retardar o “inchaço” acelerado 

das cidades e, nisso, contribui também para reduzir os níveis de miséria e violência urbana, propiciando cidades mais 

humanizadas. Os altíssimos custos econômico-financeiros e ambientais do crescimento urbano desequilibrado são bem 

conhecidos. A permanência do produtor e de sua família no campo alivia essa pressão crescente sobre as cidades.

•  Defesa do território/segurança nacional – O Brasil tem, aproximadamente, 17 mil quilômetros de fronteiras 

secas e 8 mil quilômetros de litoral. Ao ocupar, de forma espacialmente contínua, grande parte do nosso território, 

inclusive nas vulneráveis áreas de fronteira, e ali desenvolver atividades diversas, o produtor rural reforça a noção 

de território brasileiro e cumpre, sem custos para a Nação, uma importantíssima “função” de segurança nacional. 

•  Integração Nacional – O produtor rural contribui para perpetuar a existência de costumes e tradições, mantendo, 

consolidando e preservando uma inigualável diversidade cultural, como hábitos alimentares e outras características 

típicas do povo brasileiro. Além disso, facilita a comunicação entre propriedades vizinhas, reforçando a existência de 

uma só língua, falada nos quatro cantos do Brasil.

Enfim, tamanha é a multifuncionalidade da agricultura, que a todos (produtores, gestores públicos, empresários e 

consumidores) interessa discutir e participar de um amplo debate sobre a política para o setor agrícola, visando 

o aproveitamento de todo o potencial que a agricultura representa, inclusive no que concerne à efetividade da 

preservação e da conservação ambiental. 
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Dentre as atividades econômicas que incidem sobre os recursos hídricos, podem ser citadas: (i) agricultura, 

particularmente a irrigada; (ii) pecuária; (iii) indústria; (iv) transporte aquaviário; (v) aquicultura e pesca; (vi) 

saneamento; (vii) hidrelétricas; e (viii) lazer. Dessas, três são atividades agrícolas, demonstrando a forte 

interdependência do setor com o recurso água.

Tal é a importância da água para a vida e tão abundante ela parece ser, que nunca se cuidou de pensar a 

questão da “segurança hídrica”, que se interpõe em escalas múltiplas às sociedades neste século. A questão do 

acesso e da disponibilidade de água segura para o consumo ainda carece de gestão eficiente em muitas partes 

do mundo e do Brasil. Sabe-se que a solução para a questão é complexa; sabe-se que a articulação entre setores 

e a integração de políticas é necessária; sabe-se que governos, empresas e sociedade, todos têm sua cota de 

responsabilidade na solução dessa questão que afeta a todos, e sabe-se, principalmente, que a solução não pode 

tardar, porque sem água doce, segura e de qualidade não se pode viver.

3.4.2 A ÁGUA NO BRASIL

O Brasil é um país privilegiado em termos de recursos hídricos. Em seu território estão 13,7% da água doce 

do mundo. Portanto, o país dispõe de um recurso estratégico de valor econômico e social inestimável, que 

poderá fazê-lo despontar como uma das grandes potências mundiais no tocante à gestão eficiente de água doce 

superficial, pois é o Brasil que mais tem estoque desse recurso.

A água, no entanto, é distribuída de forma irregular: a Amazônia, onde a população é menor, tem 78% da água 

superficial; no Sudeste, essa relação se inverte: a maior concentração populacional do país tem apenas 6% do 

total de recursos hídricos disponíveis. 

Para gerenciar adequadamente esse recurso, deve-se adotar forma de gestão racional das águas, incluindo 

a sua conservação quantitativa e qualitativa, adequação do uso e justo compartilhamento. Essa abordagem 

responsável e ecologicamente correta na gestão das águas pode ser considerada como uma grande oportunidade 

de crescimento para muitos países em desenvolvimento, principalmente aqueles com características naturais 

parecidas com as do Brasil, com espaço disponível para aumentar a produção sem expandir a fronteira agrícola, 

condições de clima e solos apropriados à produção diversificada de alimentos, infraestrutura razoável, mão de 

obra disponível, dentre muitas outras vantagens comparativas. Somando-se a isso um programa eficiente de 

gestão dos recursos hídricos disponíveis, o país dará um passo importante para aumentar a sua participação 

no atendimento à demanda mundial crescente por alimentos, fibras, energia renovável e serviços ambientais. 

“A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, 

cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos.” Declaração Universal dos Direitos da Água (1992).

De acordo com o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 7 (ODM7) e com as discussões ocorridas durante 

a Conferência Rio+20, o acesso à água de qualidade para todos deve ser garantido, e esse recurso deve ser 

gerenciado de maneira inteligente para o desenvolvimento sustentável. (Unesco)

A água e o solo são certamente os recursos mais preciosos de que a humanidade dispõe. Entre os fatores 

que mais têm afetado esses recursos estão o crescimento populacional e a grande expansão dos setores 

produtivos, entre os quais a agricultura e a indústria. Essa situação, responsável pelo consumo e também pela 

poluição da água em escala exponencial, tem conduzido à necessidade de uma reformulação na concepção 

do seu gerenciamento, apresentando desafios às entidades de ensino, pesquisa e extensão, aos órgãos 

governamentais e não governamentais.

3.4.1 OS RECURSOS HÍDRICOS ANALISADOS SOB TRÊS ÓTICAS

Quanto à escassez, a ameaça maior não é o desaparecimento da água. No ciclo hidrológico, o que existe são os 

permanentes processos de evapotranspiração, precipitação, percolação e recarga. Nesse sentido, a água não 

se esgota e sempre existirá em grandes quantidades. Todavia, as regiões do globo apresentam perfis hídricos 

muito distintos, os quais coexistem com diferentes situações demográficas, culturais, sociais, econômicas, 

comportamentais e de demanda, em quadros de estresses hídricos e ambientais mais ou menos pronunciados.

Quanto à produção agrícola, em face do expressivo crescimento da economia mundial na última década, o 

que se verifica é a crescente necessidade de água para produzir mais alimentos e biocombustíveis, a fim de 

atender, respectivamente, às exigências decorrentes do crescimento demográfico e do aumento da mobilidade 

social. A demanda por alimentos crescendo com o aumento da renda, fenômeno verificado principalmente nos 

países emergentes, pressiona a busca mundial por terras cultiváveis e por água para irrigação. De outro lado, 

a expansão das fronteiras agrícolas enfrenta limitação pelo imperativo de preservar as florestas e biomas 

sensíveis cuja conservação importa diretamente à sobrevivência da humanidade. Encontrar o ponto de equilíbrio 

entre essas necessidades tão prementes talvez seja o maior desafio do século XXI.

É difícil prever, com exatidão, o impacto direto no ciclo hidrológico decorrente de alteração ampla das variáveis 

hidrometeorológicas, mas é provável que variações mais ou menos dramáticas nas reservas hídricas e na 

dinâmica do fluxo de água resultem em graves problemas para os ambientes urbano e rural. Tais adversidades 

resultariam em riscos para a saúde humana, para a produção de alimentos e para a geração de energia. Enfim, 

toda a infraestrutura de suporte à sociedade seria afetada.
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3.4.3 MINAS GERAIS NO CONTEXTO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Minas Gerais é um estado que apresenta, entre outras peculiaridades, o fato de retratar a diversidade 

edafoclimática do Brasil. Possui três dos principais ecossistemas existentes no país – Caatinga, Mata Atlântica 

e Cerrado – e, consequentemente, as potencialidades hídricas de cada região, que não são uniformes. 

Localizam-se no Estado as nascentes de quatro importantes Regiões Hidrográficas Nacionais – São Francisco, 

Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Paraná –, as quais englobam 17 bacias hidrográficas. Destas, nove possuem 

expressiva área no Estado de Minas Gerais e significativa utilização dos seus recursos hídricos. Essas bacias 

são geradas pelos rios São Francisco, Pardo, Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Doce, Paraíba do Sul, Grande 

e Paranaíba.

O relato da posição estratégica do Estado de Minas Gerais em relação ao país, considerando as 17 bacias 

hidrográficas nele inseridas, serve como pano de fundo para uma reflexão sobre a interdependência da gestão 

dos recursos hídricos entre Minas Gerais e os demais estados da Federação.

Sendo assim, o uso dos recursos hídricos no Estado de Minas Gerais tem repercussão e importância nacional 

dado à sua destinação para a geração de energia, transporte e produção de alimentos. O Estado, apesar de ter 

alta disponibilidade de água, adotou um sistema de concessão de outorgas que é considerado conservador e se 

tornou, também, fornecedor desse recurso para os estados vizinhos, deixando de agregar valor nesse recurso 

dentro do seu território.

Tendo em vista a condição restritiva do aproveitamento primário dos recursos hídricos existentes no Estado, a 

conclusão é a de que uma política estratégica para o setor só poderá ser bem-sucedida a partir da compatibilização 

dos interesses de Minas com as características e necessidades dos outros estados da Federação. 

3.4.4 AGRICULTURA E ÁGUA

A agricultura é considerada por muitos como a atividade produtiva que mais consome água doce no mundo. 

Não é bem assim. Por vezes, essas informações não correspondem à realidade. A irrigação, quando aplicada 

de forma racional, utiliza a água como as outras atividades humanas o fazem: na forma da lei e regulamentos 

aplicáveis a espécie, tendo acesso a apenas uma parcela da vazão disponível de referência para uso de forma 

consuntiva (quando há perda entre o que é derivado e o que retorna ao curso d’água), controlada pelo órgão 

público competente. Partindo-se da vazão mínima que ocorre nos cursos d’água, o uso consuntivo autorizado 

é parte dessa vazão, portanto, não existe o risco da irrigação legalmente autorizada “consumir” toda a água 

disponível.

Outra informação importante é que 99% da água que é utilizada na agricultura irrigada retorna ao seu ciclo 

natural em média cinco dias após ser aplicada. Volta pela evaporação no solo e pela transpiração das plantas 

(evapotranspiração) e muito mais limpa do que quando foi captada.

A agricultura é usuária de água, mas, ao mesmo tempo, é grande “produtora” desse recurso, uma vez que 80% 

das áreas de captação das águas das chuvas estão no meio rural, tornando esse território estratégico para a 

captação, armazenamento, conservação e fornecimento de água para todos os demais usos humanos e para 

a conservação da biodiversidade. Além da irrigação, outros usos agrícolas consomem água em menor escala e 

estão ligados à criação de animais, aquicultura e lazer. Portanto, o setor não é apenas usuário-consumidor, mas 

também e principalmente é “produtor” de água.  A gestão eficiente da água é estratégica para o desenvolvimento 

sustentável da agricultura e essencial para que determinadas culturas se tornem economicamente viáveis. Não 

importa se é grande ou pequeno o cultivo irrigado, a oportunidade de uso é o diferencial competitivo que agrega 

valor ao produto e beneficia a sociedade. 

Como visão de futuro, a política pública para o setor agrícola deve adotar estratégias para reposicionar a 

agricultura como protagonista na produção e conservação dos recursos naturais. Mais que isso, devem ser 

priorizados programas e ações que apoiem e ou induzam o produtor a aprimorar sua exploração agrícola, 

visando torná-la, cada vez mais, sustentável nas dimensões social, econômica e ambiental.
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A energia é a mola propulsora da prosperidade e, dessa forma, se estabelece como anseio comum de todos os seres 

humanos e uma das principais aspirações da população dos países da América Latina, Ásia e África que sonham 

com indicadores de qualidade de vida iguais aos dos países do primeiro mundo. Assim sendo, o consumo de energia 

per capita pode ser usado como um indicador da importância dos problemas que afetam esses países, onde se 

encontram 70% da população mundial.

Na maioria dos países nos quais o consumo de energia comercial per capita está abaixo de uma tonelada equivalente 

de petróleo (tep) por ano, as taxas de analfabetismo, mortalidade infantil e natalidade são altas, enquanto a expectativa 

de vida é baixa. Ultrapassar a barreira de um tep per capita parece ser, portanto, essencial para o desenvolvimento.

À medida que o consumo de energia comercial per capita aumenta para valores acima de dois teps, as condições 

sociais melhoram consideravelmente. Segundo os dados da Agência Internacional de Energia (AIE – 2010), Brasil, 

Rússia, Índia e China respondem por 32% da demanda de energia mundial. No entanto, exceto a Rússia, os demais 

países têm consumo per capita abaixo da média mundial:

 • EUA (segundo consumidor de energia do mundo) – 7,15 tep/hab./ano

 • Rússia – 4,95 tep/hab/ano

 • Média mundial – 1,86 tep/hab./ano

 • Brasil – 1,36 tep/hab./ano

 • China (maior consumidor de energia do mundo) – 1,81 tep/hab./ano

 • Índia – 0,59 tep/hab./ano

Mediante a perspectiva de crescimento do PIB nacional entre 4,0 e 5,5% ao ano, ao longo do horizonte de 2014–

2030, há de se considerar que o país deverá aumentar a oferta e o consumo de energia per capita, pois o aumento 

do PIB indica um crescimento dos setores produtivos.

3.5.1 O SETOR RURAL E O CONSUMO DE ENERGIA

O setor rural era, até então, apenas consumidor de energia. Nos dias de hoje, assume importante papel na produção 

e geração de energia e de eletricidade. Até a década de 1980, o setor consumia pouca energia elétrica, devido à falta 

de serviço de distribuição, e o destaque era para o consumo de combustíveis fósseis para geração de eletricidade, 

motores estacionários e móveis (tratores).

Nas últimas décadas, com a implementação de programas sociais e de crédito rural, houve um aumento da 

disponibilidade da energia elétrica à população rural.

Até então, o consumo de combustíveis era limitado, principalmente, às máquinas (tratores), com forte redução do 

número de motores estacionários que o utilizavam.

Com o empenho governamental de distribuir energia elétrica para o setor rural e a criação de incentivos econômicos 

para sua utilização, integrado a programas de desenvolvimento, houve aumento no emprego de tecnologias e 

equipamentos (irrigação, tanques de expansão, secadores, câmaras frias, etc.) como, também, na agroindustrialização 

para pequenos e médios volumes de processamentos.

3.5.2 O SETOR RURAL E A PRODUÇÃO DE ENERGIA

A evolução da matriz energética brasileira, no período 2005/2030, apresenta uma ampliação na sua diversificação. 

Assim, nesse período, haveria uma redução significativa da utilização de lenha e carvão vegetal, de 13% para 5,5%; 

uma elevação na participação das fontes energéticas oriundas de produtos da cana-de-açúcar e de outras fontes 

renováveis, de 16,7% para 27,6%. A participação das fontes renováveis se manteria ao redor dos atuais 47%, diante 

o percentual de 14% no mundo. O consumo de não renováveis giraria em torno de 53%, destacando um aumento da 

participação do gás natural, de 9,4% para 15,5% e uma redução da participação do petróleo e derivados de 38,7% 

para 28%.

A bioenergia é uma das opções-chave no processo de mitigação dos impactos gerados pelas emissões de gases de 

efeito estufa na atmosfera e na substituição dos combustíveis fósseis. O Brasil é considerado uma referência mundial 

na questão da biomassa, graças ao sucesso do programa PROALCOOL, lançado na década de 1970, para diminuir 

a dependência externa do petróleo.

Atualmente, o país é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, graças a condições propícias de solo e clima. 

Nessa linha, três outras matérias-primas se destacam: a palha da cana, o bambu e o capim-elefante, que poderiam 

aumentar significativamente o potencial de produção de etanol e eletricidade,  considerando os avanços e a inovação 

no processo de produção de etanol de segunda geração e a utilização da biomassa residual para geração de 

eletricidade. A previsão de produção de etanol, no Brasil, em 2030, é de 66 bilhões de litros por ano. Adicionalmente, 

a agroindústria sucroenergética do país gera 1 milhão de empregos diretos e abriga 60 mil produtores rurais que 

fornecem cana-de-açúcar.

Com o lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel – PNPB, com enfoque na inclusão social e 

no desenvolvimento regional, criaram-se novas oportunidades para utilização de diferentes espécies de oleaginosas 

na produção desse biocombustível, entre elas, a mamona, o dendê, o girassol, o babaçu, a macaúba, a soja e o 

algodão, dentre outras. 
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Outra oportunidade para o aproveitamento de óleos vegetais é a produção do combustível denominado H-Bio, que, 

adicionado ao óleo bruto, pode resultar na demanda de 26 milhões de litros, por dia, em 2030. 

Recentemente, o desenvolvimento de tecnologias de inovação para a produção de “bioquerosene”– biocombustível 

específico para aviação (BioQAv) – trouxe novos desafios e oportunidades para as usinas processadoras de biodiesel.

3.5.3 A ENERGIA HIDRELÉTRICA E O SETOR RURAL

Embora o Brasil e o Estado de Minas Gerais concentrem a produção de energia elétrica na fonte hidráulica, que é 

renovável, esse tipo de empreendimento impacta o setor rural, especialmente no que tange à inundação de terras 

férteis e agricultáveis.

As projeções futuras sobre geração e fornecimento de energia em Minas, por meio da hidroeletricidade, apontam 

para um limite operacional de geração a partir do ano de 2025 devido ao esgotamento do potencial hídrico e pela 

complexidade ambiental para implantação de novos empreendimentos.

Considerando as demais fontes renováveis possíveis de serem utilizadas no país, como as centrais eólicas, biomassa 

e resíduos urbanos, a parcela de energia renovável para produção de eletricidade se situaria em torno de 81%, em 

2030, bastante elevada quando comparada com a média mundial atual de apenas 20%.

Nesse cenário de estagnação da geração de hidroeletricidade e de complexidade ambiental, abrem-se as portas 

para a produção rural de eletricidade por meio da utilização da biomassa, sendo essa uma opção competitiva, 

ambientalmente viável e que pode ser produzida durante todo ano, principalmente na sazonalidade da geração 

hidroelétrica.
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O Brasil empreendeu profundas transformações estruturais em sua economia nos últimos 50 anos. A população de 

maioria rural passou a ser de maioria urbana, e a pobreza, antes concentrada no campo, passou a se concentrar 

também nas cidades. A pouca oferta de emprego, a redução de renda e a dificuldade de acesso aos serviços públicos 

de saúde e educação no campo, entre outras causas, fizeram com que a maioria da população rural se deslocasse 

para as cidades. 

Passadas cinco décadas, os preços dos alimentos ficaram mais acessíveis, mas os prometidos empregos urbanos 

não se concretizaram na proporção esperada, gerando uma realidade de baixa renda, de fome em meio à abundância 

de alimentos, de pobreza urbanizada produzindo violência. E, para agravar essa situação, a violência, antes restrita às 

cidades, agora se alastra pelo campo.

O estilo de vida rural, pacato, saudável e seguro, em contato com a natureza, onde ter casa de portas abertas era 

uma tradição cultural passou a ser, cada vez mais, coisa do passado. 

A produção agropecuária, ao se transformar, profissionalizou-se pelo uso crescente das inovações tecnológicas, de 

máquinas, equipamentos e insumos. Mas essa é apenas a face positiva das mudanças do modo de vida no campo, 

que, nos últimos anos, vem sendo “urbanizado” com o aumento de problemas antes circunscritos às cidades.

A violência no campo que ganhava destaque na história brasileira era relacionada aos conflitos agrários, mais 

especificamente nos episódios de invasão de terra. Esses conflitos ainda aparecem como a face mais perceptível 

da violência no campo. Relacionado a isso, a falta de uma política agrária efetiva constitui fator restritivo a um maior 

desenvolvimento agropecuário no país. De outro lado, o respeito integral aos contratos promove a segurança jurídica, 

que representa um dos pilares da formação de expectativas favoráveis aos investimentos. 

Entretanto, a violência hoje vivenciada no campo não se restringe a conflitos agrários. Igualmente grave, é a 

criminalidade rural pelo roubo de meios de produção com o uso da agressão física, psicológica, em alguns casos, 

seguida de morte. Ampliam-se os casos de subtração de tratores, colheitadeiras, implementos, animais, insumos e 

da própria produção agropecuária, com o uso de armas e agressões físicas.  

Deve-se considerar, também, que a dispersão geográfica, a distância entre uma e outra fazenda e a falta de 

mapeamento da malha viária rural permitem inúmeras conexões de fuga, com a passagem de um município a outro, 

sem passar por postos de policiamento rodoviário das estradas oficiais. Acrescenta-se a esses fatores a infraestrutura 

ainda insuficiente de tecnologia de informação no campo, vez que o produtor rural, em sua maioria, não dispõe de 

acesso à internet, telefonia rural fixa e móvel e outros meios de comunicação eficazes. 

Nessa imensidão rural em que os insumos produtivos, como os maquinários e implementos, animais de genética 

superior, agroquímicos e fertilizantes, são cada vez mais valiosos, eles se tornaram uma atração para os criminosos,  

principalmente pelo fato da existência de um forte mercado ilegal para esses produtos, que cresce a cada dia, de 

forma preocupante. 

Além da ocorrência do ato de violência, outra dificuldade é a obtenção de prova material do crime, com a identificação 

e apreensão do produto roubado, seguidas de mecanismos formais que permitam ao verdadeiro dono reivindicar a 

devolução do que lhe foi subtraído.

A crescente criminalidade rural exige uma mudança cultural dos produtores rurais e da defesa social, para assegurar 

a continuidade do desenvolvimento desse importante segmento da economia. 
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No Brasil, o reconhecimento de que as pessoas que vivem no campo têm direito a uma educação diferenciada e 

contextualizada daquela oferecida a quem vive nas cidades é recente e inovador e ganhou força a partir da instituição, 

pelo Conselho Nacional de Educação, das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 

Esse reconhecimento extrapola a noção de espaço geográfico e compreende as necessidades culturais, os direitos 

sociais e a formação integral das populações do campo.

Segundo a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da 

Educação (MEC), para atender a essas especificidades e oferecer uma educação de qualidade, adequada ao modo de 

viver, pensar e produzir das populações identificadas com o campo – agricultores, criadores, extrativistas, pescadores 

artesanais, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, indígenas, seringueiros, geraizeiros, caatingueiros, vanzanteiros, 

veredeiros –, vem sendo concebida a Educação do Campo.

Os dados oficiais demonstram uma diferença acentuada entre os indicadores educacionais relativos às populações 

que vivem no campo e as que vivem nas cidades, com clara desvantagem para as primeiras. Isso indica que, no 

decorrer da história, as políticas públicas para essas populações não foram suficientes para garantir uma equidade 

educacional entre campo e cidade.

Além disso, a população rural brasileira tem sofrido com o fechamento de escolas. Mais de oito instituições de ensino 

são fechadas, a cada dia, em todo o meio rural brasileiro. O número nos últimos dez anos chega a 32,5 mil unidades a 

menos no campo, conforme aponta levantamento do Jornal Folha de São Paulo, com base no Censo Escolar. Há 70,8 

mil escolas na zona rural atualmente, ante 103,3 mil em 2003.

Outro tema que ganha importância nos últimos anos é o da Educação a Distância (EAD). A Lei Federal nº 9.394, 

estabelece, em seu artigo 80, a possibilidade de uso orgânico da modalidade de educação a distância em todos os 

níveis e modalidades de ensino. No Decreto Federal 5.622, ficou estabelecida a política de garantia de qualidade 

no tocante aos variados aspectos ligados à modalidade de educação a distância, notadamente ao credenciamento 

institucional, supervisão, acompanhamento e avaliação, harmonizados com padrões de qualidade enunciados pelo 

Ministério da Educação.

Em Minas Gerais, por ocasião do I Seminário de Educação do Campo, realizado em 2012 pela Secretaria de Estado 

da Educação, em parceria com os movimentos sociais, foram propostas várias diretrizes para a Educação do Campo, 

dentre as quais aquelas traduzidas abaixo, em livre adaptação.

A Educação do Campo caracteriza-se por assumir o projeto de sociedade da agricultura familiar, da agroecologia, da 

luta pela terra e se compromete com as demandas e particularidades próprias dos povos do campo, considerando 

os espaços, territorialidade e a sua diversidade, sem perder de vista a centralidade da formação humana, atendendo 

aos aspectos científicos e técnicos, assim como as dimensões política e cultural.

Na Escola do Campo, os educandos, os professores e as comunidades são protagonistas, seja na construção da 

proposta curricular e do projeto político pedagógico, seja nas definições relativas à formação de educadores, na gestão 

financeira, administrativa e pedagógica, na elaboração do material didático e na definição do projeto arquitetônico da 

escola.

A Escola do Campo, instituição pública criada e mantida pelo poder público, deve se fazer presente na comunidade 

com uma estrutura que ofereça condições físicas e pedagógicas para permanência do aluno, em todos os níveis 

de escolaridade (educação infantil, educação fundamental, educação de nível médio, profissionalizante, Educação 

de Jovens e Adultos – EJA e graduação), com a participação ativa e efetiva da comunidade, na dinâmica da escola. 

Pressupõe uma gestão participativa e colegiada, garantindo efetivamente a presença da comunidade nos aspectos 

deliberativos e consultivos, incluindo nessa gestão os diferentes sujeitos sociais. 

Destacam-se, ainda, as inúmeras experiências de educação não formal, seja aquelas desenvolvidas pelas instituições 

públicas, seja da sociedade civil organizada, que envolvem cursos, capacitações, oficinas, dias de campo, caravanas, 

intercâmbios e troca de experiências que muito contribuem para desenvolvimento rural sustentável.
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Cada um dos desafios trabalhados, doravante, serão considerados Eixos Temáticos, por meio dos quais será buscada 

a organização das diversas percepções de futuro discutidas, justapondo iniciativas propostas pela Seapa e orientadas 

pelas diretrizes da Gestão da Cidadania, com proposições apresentadas pelos produtores rurais do Estado. A 

expectativa é a de que os mesmos ofereçam subsídios que permitam antecipar decisões, formular estratégias, 

programas e projetos e reprogramar ações que contemplem soluções para o enfrentamento desses desafios que 

certamente impactarão direta ou indiretamente no desenvolvimento da agricultura nos próximos anos. Assim, serão 

apresentados, a seguir, sete Eixos Temáticos, cada um trazendo a visão de futuro, seguida das respectivas diretriz e 

proposições. 

4.1 POBREZA

Visão de Futuro:

Redução da pobreza passa pela agricultura.

Diretriz:

Erradicar a pobreza do meio rural e contribuir para reduzir a do meio urbano.

Proposições:

1. Fortalecer as estruturas de apoio governamental à Agricultura Familiar

2. Assegurar o reordenamento fundiário com acesso à terra, por meio de reforma agrária, regularização 

fundiária e crédito fundiário.

3. Desenvolver ações que assegurem o acesso aos serviços básicos de saúde, por meio de pontos de 

atendimento médico e de triagem, nas comunidades rurais, e às demais infraestruturas necessárias de 

saneamento básico.

4. Instituir programas e projetos voltados à instalação de espaços dedicados ao lazer e à prática de esportes 

no meio rural.

5. Garantir o acesso a alimentos de qualidade e em quantidade para atender às necessidades nutricionais da 

população rural.

6. Universalizar o acesso à moradia, energia elétrica, telefonia celular e internet no meio rural.

7. Garantir a universalização da assistência técnica, com ênfase no atendimento aos agricultores familiares 

que ainda não têm acesso às políticas públicas.

8. Ampliar a regularização sanitária de agroindústrias familiares.

9. Garantir o acesso dos agricultores familiares ao crédito rural, especialmente às comunidades tradicionais e 

quilombolas e aos povos indígenas.

10. Garantir o aporte de recursos financeiros necessários para os programas de subvenção, como o seguro 

rural.

11. Promover ações efetivas que atraiam os jovens para as atividades rurais.

12. Fortalecer os Circuitos Curtos de Comercialização (produção próxima do mercado consumidor).

13. Reconhecer, estimular e apoiar a produção de agricultores urbanos e periurbanos.

14. Ampliar o acesso dos agricultores familiares, em especial os assentados de reforma agrária, indígenas, 

quilombolas e comunidades tradicionais, aos mercados institucionais públicos.

15. Incentivar o associativismo e o cooperativismo como forma de inclusão social e econômica.

4.2 ALIMENTOS

Visão de Futuro:

Minas Gerais, estado estratégico na produção e oferta de alimentos.

Diretriz:

Produção e oferta de alimentos de forma diversificada, inovadora, competitiva e sustentável.

Proposições:

1. Elaborar e desenvolver programas estruturantes voltados à promoção, ao crescimento, ao fortalecimento e 

marketing da agricultura mineira, com dotação orçamentária assegurada à execução dos programas.

2. Criar um banco de dados oficial com informações qualificadas aos produtores, sobre tecnologias, inovações, 

mercados e suas perspectivas; aos investidores, sobre os arranjos produtivos locais e regionais, e ao governo, 

sobre a realidade produtiva do Estado, seus desafios e suas oportunidades.

3. Assegurar, de forma democrática, desburocratizada e ágil, o acesso ao crédito rural, vinculado a mecanismos 

de seguro agrícola, considerando a relação custo/benefício.

4. Incentivar e assegurar a produção de alimentos de forma sustentável e competitiva, por meio de qualificação 

técnica e gerencial dos produtores, considerando as vocações, aptidões e potencialidades regionais.

5. Estimular a produção de alimentos, em conformidade com os princípios da agroecologia e sustentabilidade, 

bem como de apoio aos empreendimentos da economia solidária, voltada à comercialização de produtos da 

agricultura mineira.

6. Melhorar e ampliar a infraestrutura no meio rural, em especial para o armazenamento, a logística de 

distribuição da produção, diversificando e modernizando os modais de transporte.

7. Fortalecer, ampliar e integrar os serviços das instituições estatais na execução das políticas públicas de 

infraestrutura, pesquisa, assistência técnica, extensão rural e defesa agropecuária.

8. Aprimorar e simplificar as legislações e normas sanitárias, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, 

adequando-as às realidades da agricultura mineira, em especial, aos empreendimentos agroindustriais 

rurais de pequeno porte.

9. Desenvolver, disponibilizar e promover tecnologias, métodos e mecanismos inovadores de agregação de valor 

aos produtos da agricultura mineira, como a certificação de produtos e ou de propriedades, assegurando a 

produção de alimentos seguros e saudáveis.

10. Aprimorar e viabilizar processos e estruturas de comercialização de produtos da agricultura mineira, como 

a descentralização das centrais de abastecimento, a estruturação de entrepostos microrregionais de 

comercialização coletiva de produtos e a ampliação do número de feiras livres nos municípios.

11. Estimular a redução de perdas e desperdício de alimentos, aprimorando as práticas agrícolas, as logísticas 

de processamento, o transporte, a distribuição e o aproveitamento de alimentos nas Ceasas e Bancos de 

Alimentos.

12. Estabelecer política de incentivos e atrativos regionais à produção agrícola e de desoneração de tributos 

sobre insumos destinados à agricultura.

13. Viabilizar a implantação de pequenos empreendimentos de abate inspecionados, em polos microrregionais, 

para atender aos segmentos da produção (pequenos criadores de bovinos, caprinos, ovinos, suínos, etc.) e 

os consumidores, inclusive os mercados institucionais.

14. Implementar mecanismos regulatórios que garantam aos produtores rurais a comercialização 

financeiramente segura de seus produtos.
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4.3 MEIO AMBIENTE

Visão de Futuro:

Multifuncionalidade da Agricultura – Superação de desafios ambientais.

Diretriz: 

Agricultura Sustentável

Proposições:

1. Estabelecer as sub-bacias hidrográficas como unidade de planejamento das atividades de produção agrícola 

e conservação ambiental, considerando-as, também, como unidades de planejamento administrativo do 

Estado.

2. Estimular o desenvolvimento de pesquisas que minimizem os impactos das mudanças climáticas e consolidem 

uma agricultura sustentável na produção rural, com a socialização dessas tecnologias, pela extensão rural.

3. Fomentar o uso de tecnologias que privilegiem a agricultura de baixo carbono, ampliando a fixação de gás 

carbônico (CO
2
) e a redução das emissões de gases de efeito estufa.

4. Ampliar a capacidade operacional do Estado para regularização ambiental das propriedades rurais, com 

aplicação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, do Plano de Recuperação Ambiental – PRA e para aplicação 

de metodologias de aferição de sustentabilidade, como o Indicador de Sustentabilidade em Agroecossistemas – 

ISA e de ferramentas de avaliação de vulnerabilidade e potencialidades, como o Zoneamento Ecológico 

Econômico – ZEE.

5. Universalizar e aperfeiçoar a valoração e recompensa ao produtor pela preservação, recuperação e 

constituição de ativos ambientais privados, viabilizando recursos para o pagamento desses serviços 

ambientais, bem como disponibilizar e facilitar o acesso a recursos para o desenvolvimento de ações 

ambientais privadas.

6. Criar mecanismos que reduzam os impactos sociais e econômicos às comunidades, no entorno de unidades 

de conservação.

7. Adequar as normas ambientais legais e infralegais para a realidade das atividades agrícolas e das 

peculiaridades regionais, bem como desburocratizar e desonerar os processos de regularização ambiental.

8. Qualificar e disponibilizar de forma mais intensa e constante a assistência técnica para atuação em temas 

relacionados à área ambiental.

9. Conservar a biodiversidade no espaço rural, com ênfase na eliminação do desmatamento ilegal, recompondo 

e integrando os fragmentos de ecossistemas.

10. Estabelecer estratégias de informar a sociedade urbana sobre o papel multifuncional e essencial da atividade 

rural, e de sua contribuição que contribui para a redução dos efeitos das mudanças climáticas, a preservação 

da biodiversidade, a conservação das fontes e mananciais de água e de outros recursos naturais.

11. Incentivar a implantação de sistemas agroflorestais e agrossilvipastoris.

12. Ampliar a rede viária vicinal para o atendimento às necessidades das comunidades, construindo estradas 

que atendam aos critérios técnicos e minimizem os impactos ambientais negativos.

4.4 ÁGUA

Visão de Futuro:

Água – Essencial à vida e estratégica para o desenvolvimento sustentável da agricultura.

Diretriz:

Produzir, conservar, reservar e usar a água de forma racional na agricultura, respeitando seus múltiplos 

usos.

Proposições:

1. Assegurar o acesso à água em quantidade e qualidade para o abastecimento humano e animal nas pequenas 

comunidades rurais, priorizando a região semiárida do Estado.

2. Universalizar os programas de revitalização de bacias hidrográficas.

3. Implementar, por meio da construção de pequenas, médias e grandes barragens, em todo o Estado, sistemas 

para captação, reservação e distribuição de água, garantido o seu múltiplo uso.

4. Priorizar e incentivar, principalmente em regiões de escassez, a adoção de tecnologias sociais para captação, 

conservação e uso de água.

5. Incentivar e orientar para o uso racional dos recursos hídricos nas propriedades rurais, por meio de 

processos de certificação de uso, com ênfase na reutilização de águas nos sistemas agropecuários.

6. Estimular o processo de alocação negociada de água (outorga coletiva) por sub-bacia hidrográfica.

7. Elaborar o Zoneamento Ambiental e Produtivo – ZAP nas sub-bacias hidrográficas, subsidiando o planejamento 

e a adequação socioeconômica e ambiental da bacia.

8. Desenvolver novas tecnologias de irrigação, com ênfase no uso racional da água.

9. Desenvolver tecnologias para reduzir a demanda de água nos sistemas de produção agropecuários.

10. Viabilizar aos agricultores familiares do semiárido o acesso às tecnologias modernas de irrigação e manejo.

11. Criar sistemas capazes de aferir e quantificar a produção de água no meio rural, com o objetivo de remunerar 

o produtor rural por esse serviço ambiental.

12. Realizar o monitoramento qualitativo e quantitativo das águas superficiais e subterrâneas das bacias 

hidrográficas.

13. Criar, manter e disponibilizar sistema de informação dos recursos hídricos mineiros. 
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4.5 ENERGIA

Visão de Futuro: 

Energia para o desenvolvimento sustentável

Diretriz:

Agricultura – Energia limpa e renovável

Proposições:

1. Diversificar as fontes de matéria-prima e desenvolver tecnologias para o cultivo econômico de espécies 

agroenergéticas.

2. Incentivar a implantação de florestas energéticas sustentáveis.

3. Desenvolver tecnologia para produção e uso de energia de biomassa, considerando as vocações regionais.

4. Aumentar a participação da agroenergia na matriz energética mineira, com foco no biocombustível e na 

bioeletricidade.

5. Implementar tecnologias de baixo custo para o aproveitamento de energias renováveis (solar, eólica, hídrica, 

etc.) em propriedades e comunidades rurais.

6. Criar políticas públicas educativas e de estímulos para a modernização de processos agrícolas e 

agroindustriais.

7. Viabilizar a produção, o uso e o fornecimento de energia elétrica pelas propriedades rurais, facilitando a 

implantação de unidades geradoras de agroenergia e outras energias renováveis (solar, eólica, hídrica, etc.) 

nestas propriedades e a comercialização dos seus excedentes para o sistema nacional.

8. Estimular o aproveitamento do potencial de geração de energia do biogás produzido com os efluentes da 

pecuária, gerando crédito de carbono e reduzindo o uso de fontes de energia não renováveis.

9. Avaliar a produção de briquetes como alternativa de geração de energia a partir de resíduos da agricultura. 

10. Ampliar a rede de distribuição de energia elétrica trifásica no meio rural com tarifas diferenciadas.

11. Incentivar o uso de biocombustível (etanol e biodiesel).

12. Investir em pesquisa para a produção de etanol de segunda geração.

4.6 SEGURANÇA NO CAMPO

Visão de Futuro:

Segurança no campo – Garantia para o desenvolvimento da agricultura.

Diretriz:

Tranquilidade social no campo.

Proposições:

1. Manter e ampliar as parcerias da sociedade civil organizada com os órgãos responsáveis pela gestão da 

segurança pública.

2. Implementar mecanismos de identificação e de propriedade para tratores, equipamentos e máquinas, 

gerando documento de porte obrigatório para o trânsito.

3. Garantir condições para a modernização dos sistemas de monitoramento e patrulhamento nas zonas rurais, 

por meio do geoprocessamento das estradas vicinais.

4. Institucionalizar e estruturar, na Pasta de Defesa Social, unidades especializadas em ações de segurança 

preventiva e ostensiva no campo, com efetivo policial.

5. Garantir a participação de representantes do setor rural nos conselhos estadual, municipal e comunitário 

de segurança pública.

6. Ampliar as áreas de abrangência do Programa “Minas Comunica” para todos os distritos e povoados 

mineiros.

7. Implementar mecanismos eficazes de combate ao comércio de insumos e produtos agropecuários oriundos 

de ação criminosa.

8. Desenvolver campanhas educativas de prevenção de ações criminosas no meio rural.

9. Priorizar ações públicas de prevenção aos conflitos agrários.

10. Implementar políticas públicas que busquem a erradicação da violência física e psicológica, 

decorrente do trabalho escravo e infantil no meio rural.  

                                                                                                                                  4.7 EDUCAÇÃO 

Visão de Futuro:

 A educação é primordial para assegurar o desenvolvimento rural sustentável.

Diretriz:

 Construir e consolidar uma política pública de educação do campo.

Proposições 

1. Ampliar a abrangência e o investimento em projetos educativos que tenham como principal objetivo o 

incentivo à permanência do jovem no meio rural, por meio da qualificação profissional.

2. Proporcionar infraestrutura física e recursos humanos, garantindo os serviços de saúde, educação, cultura, 

assistência social e inclusão digital à população rural.

3. Promover esforços para a ampliação da oferta de serviços de formação técnica profissional, educação à 

distância e capacitação continuada e eficientes para a população rural.

4. Promover ações de capacitação de gestores e educadores com base nas diretrizes e contexto atual da 

educação do campo.

5. Incentivar o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias, em diálogo com os saberes tradicionais, ampliando 

a interface pesquisa e extensão com prospecção de pesquisa participativa e sustentável aplicada às 

demandas do meio rural.

6. Viabilizar a criação de programas e projetos educativos para a juventude rural adequada à realidade local/

regional, estimulando o empreendedorismo e a profissionalização nas atividades rurais.

7. Assegurar na estrutura administrativa e financeira do Estado os meios e recursos necessários para 

manutenção, criação e ampliação de Escolas Família Agrícola – EFAs em todas as regiões.

8. Propor a inclusão de disciplina sobre a agropecuária, o cooperativismo e o associativismo na grade curricular 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio nas escolas públicas.
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Na perspectiva de nortear a discussão com as lideranças representativas da Agricultura Familiar e Empresarial, em 

sete regiões do Estado nas cidades de Alfenas, Almenara, Divinópolis, Governador Valadares, Montes Claros, Uberaba, 

e Unaí, foi elaborada uma versão preliminar do documento: Agenda Estratégica – Desenvolvimento Sustentável da 

Agricultura de Minas Gerais – 2014–2030.

O citado documento foi enviado, antecipadamente, às lideranças representativas dos setores e aos representantes 

regionais da Emater–MG, IMA, Epamig e Ruralminas para uma ampla discussão e formalização de proposições. 

Assim, os Encontros Regionais foram precedidos de reuniões preparatórias, o que possibilitou uma ampla discussão 

dos eixos temáticos propostos (Pobreza, Alimentos, Meio Ambiente, Água e Energia).

As proposições sugeridas nas reuniões preparatórias foram sistematizadas e apresentadas nos Encontros Regionais, 

nos quais os debates foram ampliados e enriquecidos com novas contribuições a serem incorporadas no documento 

final. Naquela oportunidade, definiu-se a inclusão de dois novos eixos temáticos, Segurança no Campo e Educação, 

dada a importância dos mesmos.

Os Encontros reuniram cerca de 1.600 pessoas (lideranças, produtores rurais, técnicos, representantes das 

cooperativas e dos sindicatos, instituições de ensino, representantes dos povos e comunidades tradicionais, dentre 

outros) para discutir e avaliar os desafios e as oportunidades do setor até o ano de 2030. Nessa etapa, foram 

apresentadas 801 proposições, mostrando a seguinte proporcionalidade: Pobreza (21%); Alimentos (24%); Meio 

Ambiente (19%); Água (17%); Energia (10 %); Outras proposições (8,0%); Novos eixos (1 %).

As propostas apresentadas nos Encontros Regionais foram sistematizadas e incorporadas à proposta Estadual, 

resultando nesta Agenda Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura de Minas Gerais 2014–

2030.
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