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A lei 11.326/2006 estabelece as diretrizes para a
formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar
e Empreendimentos Familiares Rurais

AGRICULTURA 
FAMILIAR

FONTE: https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/templates/censo_agro/resultadosagro/informativos.html
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CAF

- Irá substituir a DAP;
- Implantação: 31 de dezembro de 2021;
- Como fica a DAP? Haverá um período de transição ou seja as declarações emitidas até a 

data de disponibilização do CAF permanecerão validas até o final de sua vigência. 

- Normativo recente: Portaria 242 publicado dia 9 de novembro 2021 no DOU.
- Destaca-se que a Portaria 242 prevê a adoção de medida cautelar e sanções ao 

beneficiário, caso comprovada irregularidade.
- Decreto nº 9.064, de 2017
- Lei nº 11.326/2006.
- Decreto nº 9.064, de 2017 (caracterização do público).

Sistema online: A inscrição no CAF deve ser realizada no sistema eletrônico próprio (CAFWeb),

que estará disponível ao público a partir de 31 de dezembro de 2021.
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Como funciona o CAF?

O CAF foi instituído pelo Decreto nº 9.064, de 2017 e consiste em requisito básico para o acesso a
todas as políticas públicas de apoio e incentivo à produção agrícola familiar.

Podem se cadastrar no CAF os aqueles que preencherem os requisitos definidos na Lei nº
11.326/2006.

Entre as principais inovações apresentadas pelo CAF, está a validação das informações prestadas
durante a realização da inscrição, por meio do cruzamento com diversas bases de dados do Governo
Federal.

▪ Outra inovação importante é a permissão para que as prefeituras possam integrar a rede
cadastradora, o que ampliará os pontos de atendimento ao público interessado em obter a
inscrição no CAF.

A inscrição no CAF será gratuita.

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-
familiar

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar


PROGRAMA NACIONAL DO CRÉDITO FUNDIÁRIO - TERRA BRASIL
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O Programa Nacional de Crédito Fundiário – Terra Brasil é
uma política que possibilita o acesso à terra por meio de
financiamento com condições subsidiadas a agricultores
familiares que se enquadrem nos critérios de renda,
patrimônio e outros previamente definidos nos
normativos do Programa. Possibilita também o
financiamento da assistência técnica e dos investimentos
básicos para estruturação da propriedade. Tem como
objetivo ampliar a redistribuição de terras, consolidar
regimes de propriedades e uso em bases familiares, com
vistas a sua justa distribuição por meio de crédito para
aquisição de terras e investimentos em infraestrutura.
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LINHAS E CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

Linhas de 
financiamen

to

Abrangênci
a

Renda 
Anual Bruta

Patrimônio

Limite de 
financiamen

to por 
família

Taxa de 
juros

Bônus de 
Adimplênci

a

Prazo e 
carência

PNCF Social

Região 
Norte e 
área da 
Sudene

Até 
R$ 22.622,65

Até 
R$ 

40.000,00

R$ 
158.358,54

0,5% 
a.a.

40%

25 anos, 
incluindo 
carência 

de 36 
meses.

PNCF Mais

Demais 
regiões, 
exceto 
Sudene

Até 
R$ 45.245,30

Até 
R$ 

80.000,00

2,5% 
a.a.

20%

PNCF 
Empreended
or

Todo o 
Brasil

Até 
R$ 

244.324,60 

Até 
R$ 

500.000,00

4,0 % 
a.a.

Não há

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-
familiar/credito

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/credito


AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS 
PARA A AGRICULTURA FAMILIAR
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Programa Alimenta Brasil – PAB (antigo PAA)

MARCO LEGAL DO PAB:

* Medida Provisória 1.061/2021;
* Decreto 7.775/2012, regulamentou a Lei do PAA;
* Resoluções do GGPAA.
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MODALIDADES DO PAB

MapaMinistério da Cidadania

Compra com 
Doação 

Simultânea

Compra 
Direta

Leite Formação 
de 

Estoques

Compra 
Institucional
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Compra com doação simultânea

• compra com doação simultânea - compra
de alimentos diversos e doação simultânea
às unidades recebedoras e, nas hipóteses
definidas pelo Grupo Gestor do Programa,
diretamente aos beneficiários
consumidores, com o objetivo de atender a
demandas locais de suplementação
alimentar de pessoas em situação de
insegurança alimentar e nutricional;

MODALIDADES DO PAB

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-
programas/inclusao-produtiva-rural/paa

https://www.conab.gov.br/agricultura-familiar

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/inclusao-produtiva-rural/paa
https://www.conab.gov.br/agricultura-familiar


Compra Institucional

• compra institucional - compra da
agricultura familiar, por meio de
chamamento público, para o
atendimento de demandas de gêneros
alimentícios ou de materiais
propagativos, por parte de órgão
comprador e, nas hipóteses definidas
pelo Grupo Gestor do Programa
Alimenta Brasil, para doação aos
beneficiários consumidores.
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PAB COMPRA INSTITUCIONAL
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EVOLUÇÃO DA COMPRA 
INSTITUCIONAL

2011
Lei nº 12.512/2011, 

altera a Lei nº 

10.696/2003, que 

instituiu o PAA.
2012
Decreto nº 7.775/2012, 

regulamenta o art. 19 

da Lei nº 10.696/2003 e 

cria a modalidade PAA-

CI.

2015
Decreto nº 8.473/2015, 

estabelece a 

obrigatoriedade dos 30% 

para órgãos da União.
DDR/SFA/MAPA



EVOLUÇÃO DA COMPRA 
INSTITUCIONAL

2020
GGPAA designa a 

coordenação da 

modalidade PAA/CI, 

ao Mapa.

Resolução 84/2020 

GGPAA - dispõe sobre a 

execução da modalidade

no âmbito do PAA. 2021
MP 1061/2021 –

Institui o Programa

Alimenta Brasil.
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• Aquisição de alimentos por parte dos órgãos é realizada com orçamento
próprio;
• As aquisições da produção familiar são realizadas por meio de editais de
chamada pública;
• Órgãos federais federais compradores: Forças armadas, Universidades e
Institutos Federais, Hospitais, Presídios, etc;
• Quem oferta: público da Lei 11.326;
• Rede de apoio à execução: SFAs nos estados; Emateres; Conab e outros.

✓ Municípios podem criar legislações próprias para as aquisições locais nos
moldes da CI do PAB.

FUNCIONAMENTO DA MODALIDADE

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-
familiar/paa

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/paa


PROGRAMA NACIONAL DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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• Lei 11.947/2009 com previsão legal de aquisição de no mínimo 30% dos
recursos destinados à merenda escolar devem ser adquiridos de agricultores
familiares e suas organizações;

• NOVIDADE: Publicada na ultima terça-feira 16 de novembro a Resolução
21/2021 FNDE que amplia os limites de compra dos agricultores e cooperativas
passando de R$ 20 mil para R$ 40 mil por DAP/ano.

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/programas/pnae/pnae-agricultura-familiar

PNAE - MERENDA ESCOLAR

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-
familiar/pnae

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/pnae-agricultura-familiar
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/pnae


DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 16/11/2021 | Edição: 214-A | Seção: 1 - Extra A | Página: 1
Órgão: Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021
Altera a Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos
alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso
das atribuições, resolve, ad referendum:
Art. 1º Alterar a Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020, que passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 39 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação
escolar deve respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP Familiar/ano/entidade
executora, e deve obedecer às seguintes regras:
I - para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados
devem respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por DAP Familiar/ano/EEx;
II - para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado deve ser o resultado do
número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo limite
individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
VMC = NAF x R$ 40.000,00 (sendo: VMC: valor máximo a ser contratado. NAF: nº de agricultores familiares (DAPs
familiares) inscritos na DAP jurídica).
§ 1º .........................................................................................................................
§ 2º ...............................................................................................................'' (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MILTON RIBEIRO



SELO NACIONAL DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

SENAF



Portaria nº 161, de 9 de agosto de 2019

Objetivos do SENAF

O SENAF  tem como objetivo a identificação da 

origem e das características dos produtos da 

agricultura familiar, tendo por finalidade o 

fortalecimento das identidades social e produtiva dos 

vários segmentos da agricultura familiar perante os 

consumidores e o público em geral.

Acompanhamento e 

monitoramento do SENAF

A Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo

é responsável pela emissão e disponibilização do 

sistema para obtenção do Selo

Característica

O Selo contém as informações das características dos 

produtos da agricultura familiar, prestando-se à sua 

rastreabilidade.

O Selo tem
validade de

2 anos

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-
familiar/selo-nacional-da-agricultura-familiar

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/selo-nacional-da-agricultura-familiar


Chancela do País de 

origem

Elemento identificador 

da agricultura familiar

Código de identificação 

do produto

Código de identificação do produto

Elemento identificador da 

agricultura familiar

Chancela do País de origem

QR Code: informações sobre o 

produtor e produto – link direto 

para Vitrine da Agricultura Familiar

Identidade Visual do SENAF

Identificação e rastreabilidade



https://sistemas.agricultura.gov.br/vitrine/

https://sistemas.agricultura.gov.br/vitrine/


SELO ARTE
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Decreto nº 9.918 de 18/07/2019

Requisitos do produto artesanal

I – as matérias primas de origem animal devem ser beneficiadas na 
propriedade onde se localiza a unidade de processamento ou tenham 
origem determinada; 

II – a adoção de técnicas e utensílios predominantemente manuais em 
qualquer fase do processo produtivo, que tenha influencia ou determine a 
qualidade e a natureza do produto final; 

III – a adoção de Boas Práticas de Fabricação (BPF);

IV - a adoção de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) na unidade de 
produção da matéria prima ou nas unidades de origem determinada;



V – o produto final é de fabrico individualizado e genuíno, podendo 

existir variabilidade sensorial entre os lotes; 

VI – o uso de ingredientes industrializados é restrito ao mínimo

necessário, não sendo permitida a adoção de corantes, aromatizantes

e demais aditivos considerados cosméticos;

VII – o processamento feito, prioritariamente, a partir de receita

tradicional, que envolva técnicas e conhecimentos de domínio dos

manipuladores;

Decreto nº 9.918 
Requisitos do produto artesanal

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/producao-
animal/selo-arte

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/producao-animal/selo-arte


A partir da regulamentação do art. 10 A

selo 

Arte

AMAZONAS PARÁ

RORAI

MA

ACRE

RONDÔNIA
MATO GROSSO

MARANHÃO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO 

GROSSO

SUL

PIAUÍ

CEAR

Á

BAHIA

MINAS 

GERAI

S

RIO 

GRANDE 

DO SUL

STA. 

CATARINA

PARAN

Á

SÃO 

PAULO
RIO JANEIRO

ESPIRI

TO 

SANT

O

SERGI

PE

ALAGO

AS

PARAÍ

BA

R.G. 

NORTE

D.FEDER

AL.

AMAPÁ

SIF

SIESIM

BPA e BPF 

(por cadeia)

180 produtos em 11 Estados



Selo Arte: Como será operacionalizado ?

Ministério da 
Agricultura -

MAPA

Produtores
Estados e 

DF

- Estabelecer normas técnicas de BPA e BPF 
para selo Arte ( caráter participativo)

- Elaborar Manuais e guias orientadores

- Fomentar educação sanitária e qualificação 
técnica

- Criar e gerir o Cadastro Nacional de 
Produtores Artesanais com selo Arte

- Auditoria do Sistema

- Conceder o Selo ARTE
- Fiscalização dos produtos artesanais com selo ARTE
- Elaborar normas e regulamentos complementares 

para produção artesanal
- inserir e manter atualizadas as informações do 

Cadastro Nacional de Produtos Artesanais

- Apresentar relatório de atendimento dos requisitos;
- Comprovar registro no Serviço Oficial de Inspeção;
- Atender aos requisitos de BPA’s.
- Responsabilidade pela identidade, qualidade e a 

segurança do produto



FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO

➢ ATUAÇÃO DA DDR/RS NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ORIUNDOS DAS EMENDAS 
PARLAMENTARES;

➢ ALTERAÇÕES RECENTES NO FLUXO E EXECUÇÃO PASSANDO DE CONTRATO DE 
REPASSE PARA CONVÊNIOS A PARTIR DE 2019;

➢ MAPA PASSA A ELABORAR, EXECUTAR E MONITORAR OS CONVÊNIOS ANTES 
EXECUTADOS PELA CEF;

➢ ENTRE 2019 E 2020 SÃO CERCA 700 CONVÊNIOS EM ANÁLISE.

DDR/SFA/MAPA



OUTROS PROGRAMAS E POLÍTICAS SETORIAIS

- CPR VERDE;

- PLANO ABC+ https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/plano-

abc

- INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS https://www.gov.br/agricultura/pt-

br/assuntos/sustentabilidade/indicacao-geográfica

- PROGRAMA LEITE SAUDÁVEL https://www.gov.br/agricultura/pt-

br/assuntos/producao-animal/programa-leite-saudavel

- BIOECONOMIA BRASIL (Edital Fortalece Sociobio) 
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/bioeconomia-brasil-
sociobiodiversidade

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/indicacao-geográfica
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/producao-animal/programa-leite-saudavel
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/bioeconomia-brasil-sociobiodiversidade


Obrigado!
Igor Teixeira
ATPS – Chefe de Serviço da DDR/RS
E-mail: igor.Teixeira@agricultura.gov.br
ddr.sfa-rs@agricultura.gov.br
Fone: 51 3284-9613

Roberto Francisco Lucena
AFFA – Chefe de Divisão da DDR/RS
E-mail: roberto.lucena@agricultura.gov.br
Fone: 51 3284-9641

Sítio Eletrônico:
https://www.gov.br/agricultura/pt-br
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar

mailto:igor.Teixeira@agricultura.gov.br
mailto:ddr.sfa-rs@agricultura.gov.br
mailto:roberto.lucena@agricultura.gov.br
https://www.gov.br/agricultura/pt-br
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar

