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Agropecuária Brasileira:

► A agropecuária brasileira exerce protagonismo no contexto do desenvolvimento econômico
do país:

► Em 2019, a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a R$ 1,55 trilhão ou
21,4% do PIB brasileiro

Ramo agrícola - corresponde a 68% desse valor (R$ 1,06 trilhão);
Pecuária - corresponde a 32% (R$ 494,8 bilhões);

► PNAD: 32,3% (30,5 milhões) do total de 94,4 milhões de trabalhadores brasileiros eram do
agronegócio.

► O serviço de assistência técnica e extensão rural (ATER), há 65 anos, empreende uma
contínua ação transformadora da realidade social agrícola.

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD); Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA/USP) e CNA



Agropecuária Brasileira:

► A imensa maioria de produtores rurais no Brasil são da agricultura familiar:

► 4,3 milhões de estabelecimentos (84,4% do total do país), dos quais 50%
estão no Nordeste.

SITUAÇÃO NO CEARÁ 

Estabelecimentos agropecuários no Ceará  6.908.179 ha / 394.330 estabelecimentos

Produtor individual 297.268 estabelecimentos (75%)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Não recebe 351.548 (89%)

Não Faz adubação 325.407 (82%)

Não utilizou agrotóxicos 262.847 (67%)

Não obteve financiamentos/empréstimos 346.411 (88%)

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2017 - Resultados definitivos



Agropecuária Brasileira:





Eixos de Atuação da ATER

► EIXO SOCIAL

► Políticas para mulheres;

► Políticas para jovens;

► Políticas para idosos;

► Reforma Agrária.

► EIXO PRODUTIVO

► Garantia Safra;

► Seguro Agrícola;

► Inclusão Produtiva;

► Crédito Rural;

► Programa de Aquisição de Alimentos;

► Programa Nacional de Alimentação Escolar;

► Pesquisa e Extensão Rural.



Eixos de Atuação da ATER

► EIXO SAÚDE

► Segurança alimentar e nutricional;

► Combate à mortalidade infantil;

► Programa de Saúde da Família Rural;

► Controle do uso de agrotóxicos.

► EIXO INFRAESTRUTURA

► Habitação Rural;

► Energia Rural;

► Água/Saneamento.

► EIXO EDUCAÇÃO

► Extensão Rural;

► Escolas Família Agrícola;

► Pedagogia Rural;

► Expansão da rede dos Institutos Federais.



Eixos de Atuação da ATER

► EIXO ENERGIA

► Biodiesel;

► Etanol.

► EIXO AMBIENTAL

► Agroecologia;

► Integração Lavoura, Pecuária e Florestas – ILPF;

► Regularização Ambiental.











ATER NO CEARÁ:

Região Relação produtor técnico 

Estado 2.091 DAP/ técnico 

Sertões de Canindé 6.032 DAP/ técnico 

Sertões dos Inhamuns 6.492 DAP/ técnico 

► Dos 184 municípios do estado do Ceará 21 não possuem técnicos, sejam
bolsistas ou efetivos da EMATERCE.

1 - Levantamento realizado utilizando como bases o Portal da Transparência, informações de ex-bolsistas, lideranças locais e aprovados do

concurso atual. Estima-se que existam, além desses profissionais levantados, cerca de 80 bolsistas que participam de um programa Intitulado Dom

Helder Câmara.

2 - Fontes: Casa Civil, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD)

(http://smap14.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAP). *Na época da pesquisa não constavam técnicos/bolsistas lotados nos municípios em

questão.





Extensionista Rural:

► É nesse contexto que o Extensionista Rural é reconhecido como um agente
público de mudanças, um dos elos de equilíbrio entre o rural e o urbano.
Dentre seus diversos papéis, podem-se destacar:

► Mobiliza e atua como interlocutor das políticas públicas no meio rural;

► Promove espaços de debates para construção, implementação e gestão de
políticas públicas;

► Compartilha os avanços da ciência e as novas tecnologias adequadas ao
desenvolvimento sustentável do setor rural;

► Promove a mediação entre as organizações da sociedade civil, o poder público e
os beneficiários da ATER.



ATER:

►Ampliação da atuação no campo;

►Melhorias na qualidade de elaboração, submissão e controle de projetos para
acesso a credito e financiamento;

► Incremento na área de abrangência e número de DAP’s emitidas;

►Com a reestruturação do quadro funcional maior numero de projetos como o SJ
4 poderiam ser captados pela EMATER fixando mais recursos na estrutura da
empresa;

►Melhorias nos resultados de campanhas sanitárias, como a da febre aftosa,
com a ampliação de treinamentos de boas praticas de manejo.



ATER:

► Portanto, também são ações cruciais para alavancar a produção
nacional e a produtividade os seguintes objetivos:

►Reestruturação das empresas de ATER, através de convocação de novos
funcionários;

►Direcionar mais recursos para a educação no campo e a capacitação dos
trabalhadores rurais;

► Investir no desenvolvimento tecnológico e na absorção da pesquisa pelo campo.



“O bem-estar do agricultor é vital para todo o país.”
William Howard Taft


