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grcultura e Abastecimento 

/ 

Roteiro bsico rara a elaboração do t Piara Nacional 

de Desenvolvimento 

No planejamento do setor agrícola conceder-se-ã des- 

À  taque a dois aspectos básicos: a) Ações diretas do Govrno Fe-

deral, dimensionando-se os principais programas e projetos exe 

cutados dírètw..ente, por entidades governamentais ou em cuja 

participação tenham. participação intensa, tais como aauisa 

cola, a jicão, a eletriflc!Q rural, a extensão rural, 

a reforma 	ria e coionzaq e outros; ) Incentivos ao se 

tor privado, através da política de crédito 	co1a, 

mínimos, 	ezao do sistema de abastecimento, compreenden 

do armazenagem, centrais de abastecimento, e outros0 

Nõ tocante ãs ações diretas do Gov&rno o programa go 
vernamentai procurarã desenvolver urna atuação integrada com as 
Unidads da Federacão Importa, no caso, não sô a definição 
de objetivos comuns como taxabm a arlicacão, em programas e 

projetos selecionados, de recursos dos EstadoseI•Iunicípios,no 
tadamente dos Fundos de Participação0 

No desdobramento do roteiro a seguir apresentado to-

mar-se-a por base o documento de acão administrativa do Govõr 

no Federal cuja complementação e revisão tem-se em vista com o 

trabalho a ser elaborado dentro do presente esquema0 

Tem-se em vista, tamhm, a necessidade de pôr em pr. 

tica um periianente sistema de aÕoxn?anhamento dos progamas e 
projetos prioritrios0 Para ôsse fim, os programas e projetos 
deverão conter o neceesrio detalhamelto, inôluindo metas fsi 

cas referentes ã sua evolução ou outros padrões de aferição0 

Esquema hãsico do 1 Piano Nacional de Desenvolvimento 

(Aricu1tura e Abastecimento) 

1 - Diagnôstico do Setor Agrícola 

II - Objetivos bãsicos e estratga de desenvolvimento 

III - Detalhamento dos qrandes objetivos 
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IV Procrrama e Projetos prioritrios 

V Insttumentos da execução 

IDistco 

O diagn6stico s6hre o setor agrícola devera cobrir o 

período 1960/70 e abranger os seguintes aspectos básicos.: 

1 As fun,25es do setor agrícola 	1oba1 e 

componentes 

LI - Evo1uço do produto agrícola total 

1.2 Evolução das lavouras 

1.3 Evo1uço da produco animal 
14 Participação cio produto agrícola no Produto Inter-  

no Bruto 

An5.lise regional, crescimento do produto agrícola 

segundo regies fisiogrâficas e Unidaaes da Pede 

raço0 

1.6 Comportamento dos preços: nível do produtor, atarn 

do e varejo, por produto. - índice dos preços agr 

colas e industriais. 

1.7 Exportação de produtos agrícolas- Produtos tradi-

cionais - Novos produtos - Volumes exportados Co 

taç6es internacionais Importações Perspectivas 

do õoiarcio externo. 

1,8 Funções de oferta e demanda Elasticidade preço 

Elasticidade - renda (serâ utilizada, para ssefii, 

a revisão nas projeções de oferta e demanda ora era 

execução pela Fundaco Getül'io Vargas em convênio 

com o IPEA e o ECEPLPN) 

2 2½n1ise dos 	ncipais roos de 	gem veetal e an 
mal 

2.1 Lavouras: Amendoim g  Arroz, Algodão, Batata-Ing1sa, 

Cacau, Ca, Cana-de-Açucar, Feijão, Milho, Soja, 

Trigo, Horti-Fruti-Granjeiros. 

2.2 - Produtos Florestais: Madeiras (principais essenci-
as), Borracha0 

2.3 - Produtos de 	animal: Carne de bovinos, Leite 

Produtos da suinocultura e da avicultura - Pescado. 
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roveitamento das terras 

3.1 - Caracteristicas pedo16gicas- grandes classes de 

sõlos - flevestimento fiorstico. 

3.2 Utilizacão das terras-Total do Pais, Unidades da 

Federação, Zonas Fisiogrficas, Análise em fun-

ção de outrascaracterísticas•hásiõas. 

Zônearnento Agrléola 

401 - 2ptidão das diversas áreas segundo clima e solos 
Corresnoncincia com a poslcão estatística 

Estrutura Aqrária 

5.1 - Extensão dos estabelecimentos, Análise regional e 

estádual 

5.2 - Agricultura empresarial e familiar 

53 Propriedade das terras 

5.4 Colonização, Nücl.eos oficiais, Cõlonizacão parti 

cular. 

Evolucão tecnol&Tica 

6.1 Pesquisa agrícola 

6.2 Assistência técnica 

6.3 Fertilizantes e corretivos 

6.4 Sementes Ilelhoradas 

6.5 Defensivos 

6.6 Equipamentos 

6.7 Irrigação 

Fôrca de Trabalho 

7.1 Expressão quantitativa; Perspectivas de evolução 

7.2 Categoria da mão-de-obra rural 

Sistema deio econômico-financeiro ao setor a rIco la 

8.1 - Evolução do crdito agricola (aspectos quantitati 

vos e qualitativos; taxas de juros; crdito orien 
tado conjugado ã assstôncia tenica). 

8.2 Análise da põLttica de precos mínimos. 

8.3 - Análise de õutros incentivos financeiros ao setor 

agrcola FUNFEITIL FUNDAG, Incentivos fiscaise 
õutros. 

era.1ião 

9.1 Armàzenagem 

902 Centrais de Abastecimento 
9.3 - Suoe:mercados e auto-serviços 



4. 

9.4 - Serviços auxiliares de Comercia1iz'aço: Padroniza 

ção e classificação - Infonaço de mercado. 

9.5 - Sistema cooperativista 

O capítulø referente ao Diagnóstico devera ser breve 
e analítico, procurando indicar a posico e a evolução da agri 

cultura no período assinalado (1960/70). 

Incluira, em cada caso, descrição do mecanismo insti 

tucional existente para desenvolvimento de programas é proje- 
tos. 

II - .Obos e Estratógla de Desenvolvimento 	ola 

Estudo de um sub-mod10 de desenvolvimento agríco-

la - Aspectos referentes ao aumento da produção e 

produtividade agrícolas - Perspectivas do mercado 

interno e de exportaç6es - 2\mliaço dà .rea culti 

vada e agrLcultura ïntensiva - Aumento da rnda a-
grícola. 

2 - Racionalização e coordenação da aço governamental 

- Mecanismos institucionais para exeouço de proje 
tos. 

3 - Planos Regionais (SUDENE e SUDAN) Planos integra-
• 	dos com Governos Estaduais. 

III - Detalhamento dos Grandes Obj  

1 - Aurento da 	e 	ividacle 	- Me 

tas indicativas 

• 	2 - Desenvolvimento tecnol&Tico 

2.1 - Nóvo programa de pesquisa agrícola: Fitotcni 

cas, Zootcnícas, pedológicas, teenológicas. 
Imp1antaço do programa de dementes melhora 

das 

2.3 - Fertilizantes Ampliaço da indftstrià nacio-
nal - Política de Nitrogenados, Fosfatado e 

Potssicos - Importação de fertilizantes - 

Corretivos 

2.4 - Equipamentos: Tratores nacionais;: incentivos 
para redução de precos; ±mplantaço da indüs-

tria nacional de tratores de esteirá Impor-

tacio de tratores e outrds equipamentos agrí-

colas. 
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2.5 Programa nacional de Irrigação, Execução de 

projetos prioritãrioa - mecanismo instituci 

nal - Seleção de prioridades para estudos e 

futuros projetos. 

2.6 - Programa de Eletrificação Rura1- Execução 

de projeto aprovado em 1970 ë respectiva am 

iDliação. 
- 	. 	2.7 - Desenvolvimento, da produção animal Execw- 

ção dos prjnciais projetos - Pécuria de - 	. 	
corte e leiteira Execução do programa de 

desenvolviménto da pesca. 

2.8'- Desenvolvimento da assistência técnica - 

pliação de extensão rural Aperfeiçoamento 

técnico Assistência aos projetos prior.t 

rios. 

2.9 Desenvolvimento. Florestal - Prosseguimento 

do programa 'de reflorestamento atravs in-

centivos fiscais - Avaliação da política de 

inçentivos fiscais - Execução de.política 

conservacionista. 

2,10 -. Políticas específicas 'sôbre as principais au 

turas e sôbre a produção animal.. 

Reforma 	ãria . Co1oniç - 	ovÀtameno de 
"Cerradostt. 

301 - Programa de ação para a reforma agrãria 

3.2 Colonização oficial e particular Programa 
de emancipação dos n.c1eos. 

3.3 Seleção das principais áreas dos "cerrados" 
para aproveitamento econômico a curto, xndio 

e longo prazos. 

Sistema de Apoio Econ&iico-Financeiro no Seto Acírí - -- -- ----------. -r , 
cola 

4.1 - Política de crd1to rural Objetivos hsi 

cos - Programa de execução 
4.2 - Execução da política de preços mínimos 

S. Cõmercializacão 

5,1 - Flodernização do Sistema de Abastecimento: 
Construção de Centrais de Abastecimento, Su-

- 	nermercados - 2uto-serviços. 
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5.2 - Armazenagem: nível de produtores, interinedi 

ria - portuãria 

5.3 - Melhoria do sistema de padronIzação e classi-

ficação de produtos agrícolás - Informação de 
mercado 

5.4 - Programa de estradas rurais 

- 	6. Política de Nutrição 

IV - Programas e projetos priorItrios 

Indicação detalhada, incluindo metas quantitativas e 

recursos financeiros para o período trienal (coinpatibilizados com 

o OPI) de forma a permitir permanente acompanhamento físico e fi 

nanc.iro dos projetos. 

V - Iecursos Financeiros 

O Plano detalhara os recursos financeiros, por pro-

gramas e projetos, para o período 1971/74, inclusive recursospr6 

prios de autarquias, recursos externos e participação de Gover-

nos Estaduais e Municipais. 

VI - Instrumentos de 	ucão 

Acompanharã a elaboração do Plano a indicação 	dos 

instrumentos de execução: projetos de decreto, de 1es, resolu - 

çes e outros mecanismos destinados à implementação de programas 
e projetos. 

Mecanismo para o 	do Plano. 

A elaboração do 1 Plano Nácional de Desenvolvimento, 

com a profundidade indicada, exigira a mobilização de diversas e, 
quipes de Coordenação, com um representante do Ministério do Pl 

nejamento e Coordenação Geral (através do Setor de Agricultuado 

IPLAN) e de um representante do 6rgão setorial de planejamento.o 

Ministério da Agricultura - ECEPLAN). 

O capítulo 1 - Diagnóstico do Setor Agrícola deverá 

ser desenvolvido em articulação com o Centro de Estudos Agríco2as 
da Fundalão Getúlio Vargas. 

A analise de cada produto devera ser feita por tcni 
cos especializados sob a orientação do Grupo, de Coordenação aci-

ma indicado. 



O item 1.8 - Funções da oferta e demanda de produtos 

agrco1as, e1asticidade-prço e elasticidade-renda se baseara 
em estudo que vem sendo efetuado pela rundaço Getüiio Vargas, 
com a participação do IPEA e do ECEPLI, do Ministêrio da 7gri 

cultura. 

Os itens 3,4,5 e 7 do Captu10 1 sero desenvolvi 
dos por tcnicos a serem indica&s, utilizando dados da Equire 

de Pedologia do Minísterio da Agricultura, do IBRA, do Censo 

gricola de 1960, de estudos esneciais sôbre Zoneamento, e ou-

trás trabalhos especaiizados. 

O item 6 (descrjço pormenorizada É5bre o estgió da 

tecnologia agrco1a abancada no pais) será desenvolvido por 

técnicos a serem designados, com a co1aboraco de especialis - 

tas de outras entidades, inclusive cia iniciativa privada, como 
o caso, por exemplo, de fertilizantes 

O item 8 será desenvolvido por t&nicos do Bancõ Cen 

trai, com a co1ahoraco e acomanhamento do Setor de Agri.eultu 

ra cio IPEA. 

O item 9 será desenvolvido pelo Setor de Agricultura 
do IPEA em articu1aço com os 6rgos do Governo (riinitrio da 
Agricultura) enoarregdos da comercia1izaco de produtos agri-
colas. 

O capitulo II (Objetivos bsicos e Estratgia) será 
elaborado pelo Setor de Agricultura, em estreita articulação 

com o Ifl?ESO O item 3 do capItulo III se desenvolvera em coor 
denaço com a área de desenvolvimento regional. 

O capitulo III (Detalham auto dos Grandes Objetivos) 
será desenvolvido pelo Setor de Agricultura cio IPEA e pela ECE 

PL, do Ministório da Agicu1tura tendo por babe os seguiws 
órgãos tócnicos 

2.1 * sa 	co1a Escritórios de Pesquisa e 

Eperimentaco, do rIinist&rio da Agricultura,in 

dependente da nartícipação,de outras entidades. 

2.2 - Sementes flelhoradas - Jecanismo de Irnlantaço 
do PLANASEN. 

2.3 - Fertilizantes Estudo básico que vem sendõ ela 

borado com a particípaçãó do IPEA (Setores de A 
griculturá e Indfistria Quimica), BNDE e AIJDA. 
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24 E uiametos Estudo hsiao sôbremecaniza-

ço agrícola elaborado para o Setor de Agri 

cultura do IPEA; Estudo efetua.o pelo Sindi-

cato Nacional da Indastria do Tratores 

25 - Irr1gaço - Programa Plurianual de Investi - 

mentos em Irrigação e Plano Nacional de Irri 

gação, trabalhos em preparo sob a orientação 

do GEIDA no Ministério do Interior. 

26 - etrifica ão ural - Base no projeto atrova 

do pelo BID em execução no INCR2 sob a Orien 

tação do Grupo de EletrÍficação Rural0 

2.7 - Produç,ão animal Base nos estudos do CONDPE 

e do PLN. Programa de Pesca com base na 50 
DEPE. 

23 - Assistência T&nica - Base nos 6rgãos nado-  
nais e internacionais dê assistncia t&nica 
ã agricultura (Sistema de extensão rural - 
ABcAR, FAO, Programa das Naç6es Unidas e ou 
tros. 

2,9 - Politica Florestal Base em trabalhos doiBDF. 

3. Refo 	r1a Colonização Base em trabalhos 
serem apresentados pelo INCR. O programa referente 
à Cerrados se baseara em estudo especial que será 
desenvolvido com a participação da Secretaria de A-
gricultura de Minas Geras - Departamento de Estudos 

Rurais0 

40 Apoio ecorôinico-financeiro Base nos estudos do Ban 
co Central flinistrio da Fázenda. 

S. 	cializaão - Base nos trabalhos do Illínisterio da 
Agricultura (COBAL, CI: BRAZEM e outros). 	/ 

6. Politica de 	 Base emestudos da Comissão lUia 

cional de Alimentacão; colaboração de outros 6rgãos es 
ecia1izados. 

Capitulo IV - Programas e orojetos rioritrios. A listagem, dos 
projetos, com resoectiva quantificação financeira, 
devera ser feita em conjunto pelo I?EA (Setor de A 
gricultura) ECEPLAN, do Ministério da Agricultura e 
narticipação do Ministrio do Interior. 

MRR/ga. - 



ESQUEIA B2SICO DO. 
1  PLAUO NACIONAL DE DESEiIVOLVIflENTO 

1 - Diagnóstico do Setor Energótico (Energia Eló.trica, Petró-
leo, Carvão, Gâs). 

II - Objetivos bsicos 

III - Estratgia de Desenvolvimento do Setor 

IV Programas e Projetos Priorit.rios 

V - Instrumentos de ação 

Detalhamento do Plano 

Os planos do setor enérgótico deverão compreender o pe 
ríodo 1965/74 e abranger os seguintes aspectos básicos: 

1. INTROPUÇO - ligeiro histórico eia que se procurara abordar um 
rp1do panorama dos setores energia .elótrica, pe 
tróleo, carvão e gâs. 

20 CONStJL'iO 

2.1 - Evoluçãó e estrutura do consumo. 

2.2 - Consumo global e deformaçóes do mercado consumidor. 

2.3 - Ari1ise .setorial.do consumo 

2.301 - Transporte 	 - 

2.3.2 - Industrial 

2.303 - Domóstico 

2.3.4 Produçao de energia 

2.3.5 - Previsão setorial do consumo. 

2.4 - Projeço estatistica 

3. PRODUCÃO 

3.1 Histórico 

3.2.- Diretrizes 

3.2,1 Evo1uco previsve1 da produço 

3.3 - Investimentos realizados na produção 

3,4 - Produco versus consumo 

3.5 Capacidade atual de produgo e amp1iaço programadas 



4. II?ORTAÇKO 

1 

2. 

4.1 Aspectos legais 

4.2 'Mercado 

403 - Capacidade de pagamento das importaç6es 

S. ABASTECIMENTO 

5.1 - Fontes potenciais de suprimento 

5.1.1 - Fontes ultramarinas 
5.1.2 - Fontes continentai 
5.1.3 - Suprimento de órigen domstica 

6, POLÍTICA DE PRECOS 

7.. 'TRÁNSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E .AR1ZENlMENTO 

7.1 - Transporte (ou Distribuição) 

7.1.1 	Hist'5rico 

7.12 - 'Expansogeogrfica 

80 FONTES ENERGÉTICAS StJBSTITtJTIVAS SUPLETIVAS 

9. PROGR2IZS E PROJETOS PRIORIT2RtOS - (detalhando-sê re 

cursos financeiros, por rograma e projeto, para. o pe 

ríoclo 1971/74, inclusive recursos pr6prios, recursos 

e:trnos e participação de Govrnos Estaduais oti Muni 
'cipais). 

100 INSTRUMENTO DE AÇRO - (projetos de decretos de leis, 

reso1uçes e outros mecanismos destinados a implemen-

tar' o programa). 

APÊNDICES - •estudds espec:tficos, como: enxôfre, xisto, 
tarifas de energia e1trica, preços de de 
rivados de petr6leo, coque. 


