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Para começarmos, é importante que saiba que existe um lei que regulamenta o Agro Familiar no 
Brasil, é a LEI Nº _______________, DE 24 DE JULHO DE 2006. 
  
Segundo esta lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural, aquele produtor 
que pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente aos seguintes requisitos e 
características: 
1 - não detenha, a qualquer título, área maior do que ____________ módulos fiscais; 
2 - utilize predominantemente mão-de-obra da própria _______________ nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
3 - tenha percentual mínimo da ____________ familiar originada de atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento; 
4 - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua ______________. 
Essas são as quatro grandes características de um produtor familiar, mas é importante ressaltar 
que, para de fato ser considerado um produtor familiar, ele precisa se enquadrar e atender estas 
4 características SIMULTANEAMENTE.  
 

Mas, como quase toda lei brasileira, sempre temos outros itens e detalhes, e podemos ver que 
outros produtores também podem se enquadrar no Agro familiar. São eles:  
1 - __________________ que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo 
sustentável daqueles ambientes; 
2 – __________________ que explorem reservatórios hídricos com superfície total de ATÉ 2ha 
ou, ocupem até 500m³ de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede; 
3 - _________________ de vários produtos, porém são excluídos os garimpeiros e faiscadores; 
4 - _________________ que exerçam a atividade pesqueira artesanalmente; 
5 - povos _______________; 
6 - integrantes de comunidades remanescentes de ________________rurais e demais povos e 
comunidades tradicionais.  
 
Quando olhamos os dados do último Censo Agropecuário, de 2017, pois ele é realizado a cada 
10 anos, onde os pesquisadores visitaram mais de 5 milhões de propriedades rurais de todo o 
Brasil, e o relatório nos mostrou que _____% dos estabelecimentos agrícolas do país foram 
classificados como do Agro familiar.  
Ou seja, mais de _______________de propriedades rurais no Brasil estão enquadradas como 
Agro familiar, perceba que temos MUITOS produtores para atender com essas características. 

 
Ainda sobre o Censo Agropecuário, quando analisamos a extensão de área, o Agro familiar 
ocupava __________________ de hectares, o que representa ______% da área total dos 
estabelecimentos agropecuários brasileiros. 
Segundo o censo, a agricultura familiar empregava mais de _____________ de pessoas em 
setembro de 2017, o que representava ______% do total de pessoas ocupadas na agropecuária. 
A agricultura familiar também foi responsável por _______% do valor bruto da produção, o VBP 
dos estabelecimentos agropecuários. 
 
Agora quero chamar sua atenção para uma informação, perceba que o percentual de área e de 
VBP são iguais em ____%, isso nos mostra que o Agro Familiar não perde em nada para a 
Agricultura empresarial, já que tem a mesma proporção de área e de VBP. Com a vantagem 
de distribuir essa riqueza para um número imensamente maior de pessoas.  
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