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RESUMO 

 

A sustentabilidade ambiental pode ser entendida como ações do ser humano que visam 

atender uma necessidade presente, sem comprometer a qualidade de vida das gerações 

futuras. A agricultura familiar é responsável por produzir boa parte dos alimentos 

consumidos no país, como as atividades produtivas desenvolvidas no meio rural são as que 

mais interferem no meio ambiente, se dá a importância de adotar práticas agrícolas que não 

causem impactos ambientais negativos. Com isso o objetivo do presente trabalho foi estudar 

as estratégias dos agricultores familiares, visando práticas mais sustentáveis nos espaços 

rurais e o planejamento do uso dos recursos sem deixar de lado o desenvolvimento da 

propriedade a qualidade dos produtos e a produtividade. Para atingir os objetivos da 

pesquisa utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e entrevista semi-estruturada 

com cinco agricultores do Município de Turvo/PR, os resultados obtidos foram apresentados 

e discutidos em quadros, figuras e relatos dos agricultores. Nesse estudo pode-se constatar 

que os entrevistados adotaram esse tipo de agricultura não só pelos resultados econômicos 

gerados, mas sim pela conscientização em utilizar métodos menos agressivos ao meio 

ambiente, ressaltando que o uso das técnicas sustentáveis beneficia o meio ambiente, o 

agricultor e os consumidores desses produtos, por fim, identificou-se que a falta de 

diferenciação em seus produtos se dá pelo pouco incentivo de políticas públicas voltadas 

para o setor e apoio dos empresários da região.  
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ABSTRACT 

Environmental sustainability can be understood as actions of human beings that aim to meet 

a current need, without compromising the quality of life of future generations. Family farming 

is responsible for producing much of the food consumed in the country, as the productive 
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activities in rural areas are the most affect the environment, is given the importance of 

adopting farming practices that do not cause negative environmental impacts. This the 

objective of this work was to study the strategies of family farmers, seeking more sustainable 

practices in rural areas and planning the use of resources without neglecting the 

development of the property product quality and productivity. for achieve the research 

objectives was used as methodology the literature and semi-structured interviews with five 

farmers in the municipality of Turvo / PR, the results were presented and discussed in tables, 

pictures and reports of farmers. In this study it can be seen that the respondents have 

adopted this type of agriculture not only the generated economic results, but the awareness 

to use less aggressive methods to the environment, noting that the use of sustainable 

techniques benefits the environment, farmers and consumers of these products, finally, it 

was identified that the lack of differentiation in their products is through little incentive 

oriented public policies for the sector and support entrepreneurs in the region.  

KEYWORDS: Environmental Sustainability, Family Agriculture, Environment. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Durante o processo de modernização da agricultura no Brasil, nas décadas 

de 1960 e 1970, as políticas agrícolas sempre privilegiaram os setores de produção com 

maior capital e as que são voltadas a produção internacional, causando resultados 

negativos à agricultura familiar que ficou dependente apenas do crédito rural, aos preços 

mínimos e ao seguro da produção. Isso ocorreu devido à necessidade de ampliar a 

capacidade de produção de alimentos para solucionar os problemas de fome e da má 

distribuição de alimentos em relação ao crescimento da população (MATTEI, 2014). Essa 

ampliação na produção e a preferência governamental pelos setores de produção intensiva 

trouxeram problemas como uso inadequado dos recursos naturais, poluição do solo e dos 

alimentos causando problemas ao planeta e a saúde das pessoas que consomem esses 

alimentos. Diante desses problemas, a sustentabilidade ambiental e a agricultura familiar 

vêm ganhando destaque, devido ao fortalecimento dos movimentos sociais ambientalistas, a 

preocupação com a natureza e as novas preferências do consumidor, influenciando na 

diminuição das vantagens de produção em escala e criando novas oportunidades de 

mercado para alimentos saudáveis que respeitam o meio ambiente e o homem, essas 

vantagens podem ser mais bem aproveitadas pelo agricultor com o perfil de familiar 

(BUAINAIN, 2006). 
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A agricultura familiar é desenvolvida em pequenas propriedades rurais, com 

produção diversificada, a mão-de-obra utilizada nas atividades da propriedade é 

predominantemente familiar e dividida entre os membros da família, cada membro da 

unidade familiar tem um papel importante na produção, não há perspectiva de lucro e a 

produção visa suprir as necessidades da família (CONCEIÇÃO, FRAXE e SCHOR, 2009). 

Segundo os dados do Censo agropecuário 2006, no Brasil, 4.367.902 propriedades 

pertencem à agricultura familiar, esse valor corresponde a 84,4% dos estabelecimentos 

brasileiros (IBGE 2006). Mesmo ocupando áreas menores ela é considerada grande 

responsável pela produção agrícola, pois produz boa parte da mandioca, feijão, milho, café, 

arroz entre outros produtos importantes que garantem a segurança alimentar do país. A 

agricultura familiar no seu processo produtivo busca a estabilidade entre a produção e os 

recursos naturais, sendo este um fator de grande importância na transformação de 

agricultura familiar em agricultura sustentável. 

Segundo Campolina (2005), a sustentabilidade ambiental é uma questão que 

deve ser considerada, pois se continuarmos a poluir e degradar o meio ambiente, num curto 

espaço de tempo toda vida existente na terra estará ameaçada. A preocupação com a 

escassez dos recursos naturais e os danos causados a saúde do ser humano devido 

utilização de agrotóxicos nas plantações, tem aumentado a procura pelos produtos 

orgânicos (BARBOSA e SOUSA, 2012). Na produção orgânica o cuidado com os recursos 

naturais é uma das suas principais características, tanto que é usado para enriquecer a 

terra, compostos orgânicos e adubação verde ao invés de fertilizante, também são 

realizadas práticas como a diversificação e rotação de culturas, que substitui o uso de 

agrotóxicos. Para Assis e Romeiro (2002) a agricultura de base agroecológica utiliza em 

suas plantações um modelo de tecnologia que respeita a natureza, e tem como objetivo 

manter ou modificar pouco as condições entre os organismos que participam do processo 

produtivo, tal tipo de agricultura utiliza fontes renováveis no seu ciclo, diminuindo o consumo 

exagerado dos recursos naturais. Ao usar o ambiente e os recursos naturais de forma 

consciente, garantimos a sustentabilidade e a preservação ambiental para as presentes e 

futuras gerações. 

As atividades humanas provocam alterações e desequilíbrios ao meio 

ambiente, com isso a natureza já está chegando ao seu limite, logo, a questão da 

sustentabilidade ambiental é um fator a ser alcançado, como a agricultura utiliza em seu 

processo produtivo o meio ambiente de forma direta, faz-se necessário buscar métodos de 

cultivo que usam os recursos naturais de maneira racional.  

Diante disso, os objetivos deste trabalho são: a) estudar as estratégias dos 

agricultores familiares, visando práticas mais sustentáveis nos espaços rurais e o 

planejamento do uso dos recursos sem deixar de lado o desenvolvimento da propriedade, a 
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qualidade dos produtos e a produtividade; b) avaliar a percepção dos agricultores familiares 

em relação à sustentabilidade; c) identificar as práticas que estão sendo desenvolvidas na 

agricultura familiar e como estas ajudam na construção da sustentabilidade ambiental; d) 

investigar as estratégias dos agricultores familiares, de construção sustentável do sistema 

produtivo na agricultura familiar. 

Esse trabalho teve como base de estudo as atividades desenvolvidas pelos 

agricultores da região de Turvo/PR, Município com grande número de produtores familiares, 

porém, destes agricultores, poucos trabalham com a agricultura orgânica ou agroecológica, 

a partir daí, surgiu o interesse em saber como são desenvolvidas as atividades nas 

propriedades, quais técnicas eles utilizam para produzir, qual a percepção dos produtores 

em relação ao meio ambiente e sobre a viabilidade de se trabalhar com agricultura 

sustentável. Turvo/PR tem 1.682 estabelecimentos rurais, deste total, 1.408 propriedades 

pertencem à agricultura familiar, quer dizer que 83,7% do total, mostrando que a agricultura 

familiar tem grande destaque na região, porém em se tratando de área das propriedades, 

esse modelo conta com apenas 19,1% das áreas (AMARAL, SANTOS e GASPARETO, 

2012). Esse tipo de agricultura ocupa pequenas e médias propriedades, utilizam poucos 

insumos e usam baixa tecnologia resultando em baixa produtividade, mesmo assim essas 

atividades afetam os recursos naturais, provocando impactos negativos ao meio ambiente, 

por esse motivo se dá a importância de adotar técnicas sustentáveis que não afetem o meio 

ambiente. Buainain (2006), afirma que ainda há poucos produtores que utilizam agricultura 

alternativa que abrange a agricultura orgânica e agroecológica em “alternativa” a agricultura 

industrial. Segundo os dados do Censo agropecuário 2006, apenas 1,75% das propriedades 

rurais praticam produção orgânica, essas propriedades se diferenciam pelo uso de práticas 

produtivas sustentáveis, utilizando com cuidado os recursos naturais, e o objetivo é a 

sustentabilidade econômica e ambiental (LOURENÇO, SCHNEIDER e GAZOLLA, 2016).  

Dentre as atividades humanas a que mais afeta o meio ambiente é a 

agricultura, por isso deve-se usar práticas agrícolas que não afetem o meio ambiente, já que 

a agricultura precisa de um solo fértil para produzir com qualidade seria fundamental o uso 

da agricultura de base agroecológica, que não utiliza produtos tóxicos em sua plantação. 

Esse exemplo de agricultura não agride a fauna e a flora, há o reaproveitamento dos 

resíduos no ciclo produtivo respeitando o tempo necessário para a terra renovar seus 

recursos (OLIVEIRA, 2010). Técnicas de agricultura sustentável diminuem impactos 

provocados pela agricultura convencional, dando maior qualidade de vida aos agricultores. 

Sendo assim, esse trabalho busca saber quais práticas sustentáveis são possíveis de serem 

desenvolvidas na agricultura de base agroecológica? 

Para realização deste trabalho foi utilizado pesquisa bibliográfica, dados 

secundários (Censo do IBGE, Prefeitura), dados quantitativos do Censo e a observação do 
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pesquisador a campo. Os dados foram coletados através do método de entrevista semi-

estruturada com agricultores do Município de Turvo/PR, as informações levantadas foram 

analisadas, discutidas e apresentadas em quadros, figuras e relatos dos agricultores. 

O presente trabalho está dividido em seções, além da introdução o artigo 

possui mais seis seções: na primeira seção consta os objetivos esclarecendo o que é 

pretendido com o presente estudo sobre a agricultura familiar e a sustentabilidade 

ambiental. Na segunda seção estão de forma especificada as justificativas do trabalho, 

juntamente com dados levantados pelo Censo agropecuário 2006 sobre a agricultura 

orgânica e a situação da agricultura familiar em nível de Município. A terceira seção relata à 

importância dos recursos naturais para produção e a necessidade em adotar sistemas de 

agricultura de base agroecológica que usam o meio ambiente de forma sustentável.  A 

quarta seção apresenta o campesinato e o histórico da agricultura familiar, desde o 

surgimento no Brasil até reconhecimento do modelo, como o acesso ao crédito através do 

PRONAF ajudou a modernizar os estabelecimentos rurais garantindo a permanência da 

família no campo e a relação que há entre a agricultura e a sustentabilidade. Já na quinta 

seção, é apresentada a metodologia que foi utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, 

por fim são mostrados os resultados da pesquisa. 

 

 

2 AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE 

 

A Agricultura familiar se desenvolve em pequenas propriedades com 

predominância de mão de obra da família, onde são desenvolvidas atividades diversificadas 

que trazem renda, oferecendo alternativa, inclusive para fixação do homem no campo. Além 

da produção de alimentos ela traz renda para o meio rural e é responsável pelo uso 

sustentável dos recursos naturais. Na agricultura familiar ao mesmo tempo em que a família 

é proprietária, também é responsável pelo trabalho realizado com a produção dos alimentos 

(WANDERLEY, 1996). Neste tipo de agricultura é muito raro ocorrer o trabalho assalariado, 

se a família não vencer a força de trabalho, são realizados mutirões entre os vizinhos para 

ajudar na produção, geralmente o trabalho praticado nos mutirões não é pago com dinheiro 

e sim com a troca de dias de serviço. 

 

Agricultura Familiar é uma forma de produção que procura estabelecer 
sistemas produtivos focados na biodiversidade, na valorização do trabalho 
familiar, na inclusão de jovens e de mulheres, na produção de alimentos 
destinados à segurança alimentar e nutricional da população brasileira e na 
promoção da democratização do acesso à terra e aos demais meios de 
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produção, como estratégia de construção do desenvolvimento rural 
sustentável.(MATTEI, 2014, p. 73) 

 

A noção de  agricultura familiar surgiu no Brasil em meados 1990, a partir daí, 

ações de modificações e construção deste modelo vem ocorrendo, como a criação de 

instituições e políticas públicas que apóiam esses produtores. Segundo Picolotto (2014), a 

agricultura familiar foi reconhecida no Brasil, a partir de três formas principais, sendo elas: a 

primeira, pelo aumento da sua importância política, devido à união dos agricultores, que 

formaram a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF) e reorientação 

política da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), que 

passou a pertencer a partir de 1990 a esse modelo de agricultura.  A segunda, é que os 

agricultores conseguiram o reconhecimento da agricultura familiar devido à suas próprias 

lutas e protestos, desenvolvimento de movimentos sociais e de representação política nos 

anos 90, especialmente aos ligados ao chamado “Grito da Terra Brasil”. E por ultimo, o 

reconhecimento do agricultor familiar em meio à sociedade e a criação da Lei da Agricultura 

familiar. Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar em 1996 o Governo Federal criou 

o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). A criação do 

PRONAF foi muito importante para a agricultura familiar, pois a partir dessa conquista os 

agricultores têm direito aos diversos serviços oferecidos pelo Sistema Financeiro Nacional 

(MATTEI, 2014). O crédito oferece muitas oportunidades ao agricultor, pois com o acesso a 

financiamentos o agricultor consegue investir em sua propriedade e assim melhorar a sua 

produção, garantindo uma qualidade de vida melhor a sua família e contribuindo para o 

desenvolvimento rural.  

Uma forma de agricultura familiar é a agricultura camponesa, onde são 

gerados produtos diversificados tanto no ramo agrícola como no ramo pecuário, e são os 

membros da família que coordenam todo esse processo produtivo. O campesinato é um tipo 

de produção agrícola familiar, voltados para a necessidade da família, o trabalho é 

organizado e dividido entre os membros da família, realizando assim uma cooperação entre 

eles (WANDERLEY, 2014). Segundo Ploeg (2008, p.60) “a condição camponesa se traduz 

numa organização distinta dos processos agrícolas de produção e reprodução, através das 

práticas informadas e objetivas dos atores envolvidos”. Existem muitas características que o 

autor usa para definir o que é agricultura familiar/camponesa, as seis principais 

características são: a) uma delas diz que, o camponês em sua produção trabalha de forma 

independente, buscando o máximo de valor agregado em seus produtos, utilizando 

basicamente os recursos encontrados em suas propriedades; b) outra característica é que 

na agricultura camponesa é limitada a quantidade de recursos, isso não se deve apenas a 

origem deles, e sim da sua distribuição entre as gerações, o que faz com que a quantidade 

desses recursos diminua por unidade de produção. Deve-se evitar a expansão da base de 
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recursos, pois implica em custos elevados e vai contra o modelo independente de fazer a 

agricultura camponesa, onde deve se produzir o máximo possível com os recursos 

disponíveis, sem degradá-los. A terceira característica c) diz que os recursos são escassos, 

porém a mão-de-obra é abundante, sendo assim será ela que determinará a quantidade de 

produção do camponês; d) não existe divisão entre os recursos sociais e materiais, esses 

representam apenas uma unidade de trabalho, que são administrados pelos agricultores 

envolvidos no processo, seguindo a tradição da cultura local; e) já a quinta, relata que o 

sucesso do desenvolvimento continuado na propriedade, com boa qualidade e quantidade, 

se dá a inventividade e a criatividade dos camponeses em criar ferramentas e meios de 

produção e; f) a última característica conta que a produção camponesa, os ciclos de 

produção são baseados em ciclos anteriores, ou seja, ele usa recursos de ciclos anteriores 

para produzir novamente, com isso os produtos são comercializados parcialmente, pois 

grande parte fica para a nova produção e consumo. 

. Com o desenvolvimento de novas tecnologias para o setor agrícola 

convencional, aumenta a nossa preocupação principalmente por que a principal 

característica dessas tecnologias é o uso intensivo de insumos e agroquímicos para 

conseguir o aumento de produtividade esperado, também ocorre aumento na demanda de 

recursos naturais e maior risco de contaminação ao meio ambiente. O que faz com que a 

agricultura familiar se diferencie em relação a isto, é que nela existe uma forte ligação entre 

o trabalho na propriedade e a dinâmica familiar e a integração entre o capital de exploração 

e o patrimônio da família, estando preocupada primeiramente com o atendimento das suas 

necessidades e o potencial produtivo da propriedade, assim ela possibilita melhores 

condições para adaptação a sustentabilidade (VARGAS, 2010). 

Visto que a agricultura familiar é responsável por boa parte da produção de 

alimentos, matéria-prima e favorece algumas práticas mais equilibradas de agroecologia, 

mantendo uma relação de harmonia com os recursos naturais, torna-se, fundamental que se 

desenvolva alternativas de agricultura sustentável que respeite o meio ambiente e que gere 

renda ao produtor, fixando ele e sua família no meio rural. Os recursos naturais são os 

principais elementos para obter rendimento na agricultura, por isso é interessante utilizar 

práticas agrícolas que evitem os impactos negativos ao meio ambiente, contribuindo assim 

para a sustentabilidade do planeta. 

Sustentabilidade não é apenas preservar e conservar os recursos ambientais 

ela também deve viabilizar outras dimensões como a econômica, gerando renda e 

capacidade de modernização dos meios de produção e usar tecnologias adequadas no ciclo 

produtivo. A social que visa à melhoria da distribuição de renda, eliminando a pobreza, 

aumentando a inclusão social e garantindo a melhoria na qualidade de vida, sempre 

respeitando a cultura e a continuidade da tradição. E a ambiental que respeita meio 
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ambiente e entende que o ser humano faz parte e depende dele, controlando o uso dos 

recursos naturais e respeitando a sua capacidade de renovação (MENDES, 2009). 

Desenvolvimento sustentável significa o ser humano utilizar os recursos naturais (ar, solo, 

flora, fauna e água), sem poluir e desmatar, garantindo assim um ambiente saudável para 

as futuras gerações. De acordo com o Relatório Brundtland citado em: Ram. Revista de 

Administração Mackenzie, 2011: 

 

 "O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
atenderem as suas próprias necessidades". 

 

A palavra “necessidade” significa tudo que é essencial para a sobrevivência 

humana. O ser humano pode ter uma qualidade de vida boa e ao mesmo tempo contribuir 

para a sustentabilidade do planeta, uma medida que poderia ser adotada por todas as 

pessoas para proteger, é o uso consciente dos recursos naturais, fazendo isso, as pessoas 

irão preservar e proteger o meio ambiente. 

 Já segundo Abramovay (2010, p.97). 

 

Desenvolvimento sustentável é o processo de ampliação permanente das 
liberdades substantivas dos indivíduos

1
 em condições que estimulem a 

manutenção e a regeneração dos serviços prestados pelos ecossistemas às 
sociedades humanas

2
. Ele é formado por uma infinidade de fatores 

determinantes, mas cujo andamento depende, justamente, da presença de 
um horizonte estratégico entre seus protagonistas decisivos. O que está em 
jogo nesse processo é o conteúdo da própria cooperação humana e a 
maneira como, no âmbito dessa cooperação, as sociedades optam por usar 
os ecossistemas de que dependem.  

 

Segundo Assis e Romeiro (2002), a finalidade da agroecologia é estudar os 

ecossistemas e suas interações, tendo como conceito a conservação e a ampliação da 

biodiversidade dos sistemas agrícolas. Por estudar as técnicas agrícolas que não 

prejudicam o meio ambiente, a agroecologia é tida como um exemplo de agricultura 

sustentável. Ela tem por objetivo orientar os agricultores sobre a possibilidade de 

reestruturar áreas de cultivo convencional em áreas de agricultura de base agroecológica 

visando à produção agrícola sustentável. 

A preocupação do ser humano em virtude dos impactos ambientais e a busca 

por alimentos mais saudáveis pelo consumidor passam a intervir no ciclo produtivo, 

incentivando o agricultor a usar práticas sustentáveis no meio rural como o controle 

biológico de pragas e doenças usando produtos não contaminantes, adubação verde para 

manter a cobertura do solo e contribuir para diminuição do uso de fertilizantes, uso de 

adubos orgânicos reutilizando resíduos gerados na propriedade dando destino correto a 
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eles, rotação de culturas permitindo a diversificação de produtos, uso racional das máquinas 

e implementos para não causar compactação dos solos, tudo isso permite um cuidado com 

o meio ambiente e principalmente contribuem para a sustentabilidade econômica da 

propriedade dando condições para que ela possa se desenvolver (KAMIYAMA, 2011). 

Um tipo de agricultura sustentável que traz o mínimo de impactos negativos 

ao meio ambiente e constantemente a saúde do ser humano é a agricultura de base 

agroecológica, ela se diferencia da agricultura convencional, por não usar insumos químicos 

em suas plantações, com isso a agricultura de base agroecológica contribui para a 

sustentabilidade do planeta, pois apresenta o mínimo de impactos negativos ao ambiente. 

As práticas sustentáveis que são usadas na agricultura agroecológica têm como objetivo 

neutralizar ou minimizar os impactos ambientais, utilizando-se de um modelo tecnológico 

que não agride o meio ambiente (ALMEIDA, 1997). 

Na agricultura de base agroecológica os alimentos e outros produtos 

vegetais, são produzidos sem a presença de agrotóxicos (inseticida, acaricida, herbicida, 

fungicida e bactericida), também não é usado fertilizante nas plantações e sim adubos 

orgânicos, que são compostos de estercos ou restos vegetais. Por ter como finalidade 

“cuidar do solo”, a agricultura orgânica é considerada com um dos princípios da agricultura 

sustentável (SANTOS e SILVA, 2015). No âmbito econômico e social esse modelo de 

agricultura oferece aos agricultores retornos financeiros adequados e os produtos 

produzidos tem uma demanda alta, pelo motivo dos alimentos não possuírem resíduos 

tóxicos, sua produção diversificada proporciona alimentação mais balanceada e saudável, 

contribuindo muito para segurança alimentar, diminuição de gastos do Estado com 

infraestrutura e saúde, possibilita a permanência do homem no campo e auxilia a 

solidificação da economia. 

Os produtos orgânicos estão a cada dia que passa mais presentes em nossa 

vida, encontramos esses produtos em feiras, restaurantes e supermercados, por serem 

produtos mais saudáveis, a demanda por eles tem aumentado,  muitas pessoas procuram 

por estar preocupada com a sua saúde e com a preservação do meio ambiente, com isso, a 

agricultura orgânica vem sendo uma excelente alternativa para os pequenos e médios 

agricultores (OLIVEIRA, 2010). 

A justificativa pelo aumento tanto da oferta como a demanda dos produtos 

orgânicos está ligado à conscientização das pessoas com relação à sustentabilidade do 

planeta, pois diferente da agricultura convencional, na agricultura orgânica os alimentos são 

produzidos sem a presença de agrotóxicos, os consumidores procuram pelo alimento 

orgânico por ele ser saudável e natural (LOURENÇO, SCHNEIDER e GAZOLLA, 2016). O 

que garante a qualidade e produção dos alimentos orgânicos é o manejo correto dos 

recursos naturais, a reutilização dos resíduos na produção, o cuidado com a água e com 
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solo e a não utilização de agrotóxicos, mantendo assim uma harmonia entre a natureza, o 

trabalho e o ser humano. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para realização deste trabalho foi utilizado pesquisa bibliográfica através de 

livros, artigos e internet, como também outros instrumentos de pesquisa, tal como dados 

secundários (Censo do IBGE, Prefeitura), dados quantitativos do Censo e a observação do 

pesquisador a campo. 

Após escolher o tema, o primeiro passo foi fazer uma revisão de literatura, 

buscando saber o que os autores entendem sobre o determinado assunto. Assim a pesquisa 

bibliográfica serve para o pesquisador adquirir conhecimento sobre o tema escolhido. 

 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia 
já tornada pública em relação ao tema estudo, desde publicações avulsas, 
boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material 
cartográfico etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita 
magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o 
pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 
sobre determinado assunto. (MARCONI e LAKATOS, 2012, p.57). 

  

Com relação aos dados secundários que são matérias sobre determinados 

assuntos que já foram publicadas, obtive informações através das publicações feitas no site 

da Prefeitura sobre os dados gerais do Município de Turvo/PR e seus aspectos econômicos. 

Já os dados quantitativos, significam os resultados de um assunto que foi 

pesquisado através de números, nos dados do Censo Agropecuário 2006 foram estudados 

números referente à agricultura familiar em nível de Município e País. 

Por fim através da observação a campo, que é um perfil de observação que 

permite o pesquisador interagir com o entrevistado, foi possível conhecer as práticas 

agrícolas que os agricultores utilizam na propriedade que visam à sustentabilidade. 

Esse trabalho tem como objetivo levantar dados sobre a sustentabilidade 

ambiental dentro da agricultura familiar, neste sentido será utilizado à pesquisa qualitativa. 

Segundo Richardson (1999, p.90): 

 

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 
compreensão detalhada dos significados e características situacionais 
apresentadas pelos entrevistados, em um lugar da produção de medidas 
quantitativas de características ou comportamentos. 
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Para a pesquisa foi entrevistado cinco agricultores, que residem no Município 

de Turvo/PR, buscando identificar o interesse desses agricultores em usar práticas agrícolas 

que visam à sustentabilidade, descobrir se eles utilizam a produção de base agroecológica 

por motivo de trazer bons rendimentos ou devido a sua preocupação com o meio ambiente e 

a saúde das pessoas. A escolha dos agricultores entrevistados se deu pela informação 

repassada através da Secretária da Agricultura, como sendo esses os agricultores que 

trabalham com a agricultura de base agroecológica no Município. Nesse trabalho foi 

utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturada (Anexo I), os resultados da entrevista 

estão expostos e discutidos no trabalho em forma de quadros, figuras e relatos dos 

agricultores. 

De acordo Boni e Quaresma (2005, p.75). 

 

As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, 
onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. 
O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, 
mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 
informal. 

 

O local em que será desenvolvida a pesquisa é no Município de Turvo/PR 

que tem uma população de 14.531 habitantes, sendo 4.179 habitantes na área urbana e 

10.352 habitantes na rural, sua taxa de Crescimento Anual é 1.24 %. A participação no PIB 

municipal é 17,93% agropecuária, 39,58% indústria e 42,49% serviços. O Produto Interno 

Bruto è R$ 31.521.456,40 e o PIB per capita é R$ 2.243,84 (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TURVO/PR). 

 

 
FIGURA 1 - Localização do Município de Turvo - PR. 

Fonte: Instituto Virtual De Turismo (2016). 
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Os resultados obtidos através de um roteiro de entrevista semi-estruturada, 

realizado com cinco agricultores do Município de Turvo/PR, encontram-se expostos e 

discutidos no item da Análise e discussão dos resultados em forma de quadros, figuras e 

relatos dos agricultores. 

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O estudo foi baseado na coleta de dados realizada em cinco propriedades do 

Município de Turvo/PR, onde se demonstrou a relação das práticas sustentáveis e o 

planejamento do uso dos recursos naturais no processo produtivo, e como elas ajudam na 

sustentabilidade ambiental. As famílias das propriedades estudadas são compostas por 3 a 

4 integrantes, sendo o casal e mais um ou dois filhos, os adultos com faixa etária de 37 a 63 

anos, e os filhos de 8 a 30 anos, e todos trabalham na propriedade. Com relação à 

escolaridade a maioria tem ensino fundamental e apenas dois tem curso superior completo. 

Lourenço, Schneider e Gazolla (2016), realizando estudo sobre dados da agricultura 

orgânica no Brasil, constataram com base no Censo agropecuário 2006, que os dirigentes 

de estabelecimentos orgânicos possuem baixos ou nenhuma escolaridade. 

As propriedades das famílias são classificadas como pequenas propriedades, 

tendo uma média de 8,50 hectares, sendo que cada propriedade tem mais que 20% de 

reserva legal, o que nos revela a preocupação dos agricultores com meio ambiente. As 

atividades desenvolvidas nas propriedades são produção diversificada de hortaliças, ervas 

medicinais, frutas e criação de animais para o consumo da família. A produção das 

hortaliças é comercializada em feiras, supermercados, mercados institucionais (alimentação 

escolar) e entre os vizinhos. As ervas medicinais e as frutas são entregues a indústrias que 

fazem o beneficiamento. 

Os responsáveis pelo processo produtivo nas propriedades rurais estudadas 

são os membros da família, eles se organizam e dividem as atividades de acordo com o 

esforço exigido pelas atividades, garantindo a inclusão de jovens e mulheres na produção 

de alimentos. Como Wanderley (1996) destaca, na agricultura familiar ao mesmo tempo em 

que é a família é dona da propriedade ela também é responsável pelo processo produtivo. 

 Com a comercialização dos produtos os agricultores conseguem suprir as 

necessidades, garantindo a fixação da família no campo e o desenvolvimento no meio rural. 

Segundo Conceição, Fraxe e Schor (2009) a produção é determinada conforme a 

necessidade da família, não havendo perspectiva de lucro e cada membro exerce um papel 
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importante na produção, sendo o objetivo vender para comprar novas mercadorias e assim 

satisfazer as necessidades da família. 

 De acordo com Assis e Romeiro (2002), a agricultura de base agroecológica 

não utiliza agroquímicos e faz uso dos recursos encontrados nas propriedades, na produção 

de base agroecológica são utilizadas tecnologias que respeitam a natureza. Esse tipo de 

agricultura traz retornos financeiros adequados, pois os produtos orgânicos tem uma 

demanda alta devido à preocupação das pessoas com a saúde e a conscientização em 

adquirir produtos que não degradem o meio ambiente. 

Quando se fala em meio ambiente, os agricultores reconhecem a importância 

dos recursos naturais para sustentabilidade das atividades desenvolvidas na propriedade, 

então eles buscam adaptar suas atividades produtivas, de forma que estas atividades não 

interfiram no desenvolvimento sustentável. Os agricultores entrevistados responderam que 

tem consciência que os recursos naturais estão se esgotando e começam a perceber que 

isso é uma possível ameaça a qualidade de vida das próximas gerações. 

O entrevistado B relata que: 

 

O conhecimento sobre os recursos naturais, as questões ambientais e a 
sustentabilidade devem ser apresentadas as pessoas desde criança, com a 
implantação de sistemas de educação ambiental nas escolas (Entrevistado 
B, Turvo/PR, 05/2016). 

 
O grande desafio da humanidade é promover o desenvolvimento sustentável 

o mais rápido possível, nas palavras do entrevistado A: 

 

É importante desenvolver nas pessoas desde criança as questões sobre o 
interesse pelo meio ambiente e de como ele afeta diretamente sua vida. 
(Entrevistado A, Turvo/PR, 05/2016). 
 

Ainda sobre o tema o entrevistado E disse: 

 

É complicado colocar novas ideias no pensamento de pessoas adultas e por 
isso a informação deve chegar a elas quando pequenas (Entrevistado E, 
Turvo/PR, 05/2016). 

 

Para Fernades, et al. (2003), a definição de percepção ambiental é uma 

tomada de consciência, sendo o ato de perceber o ambiente que se está introduzido, 

aprendendo a protegê-lo e a cuida-lo, cada ser humano percebe, reage e responde de forma 

diferente sobre o ambiente em que reside desta forma, o estudo da percepção ambiental 

torna-se essencial para compreender-se melhor as relações entre o homem e o ambiente. 

Abaixo pode-se observar as opiniões dos agricultores em relação à sustentabilidade 
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ambiental, o que eles entendem por esse termo e os motivos que os levam a produzir de 

forma ecológica.  

Com relação à sustentabilidade ambiental todos os agricultores responderam 

que é possível obter rendimentos e contribuir para o desenvolvimento sustentável, através 

da adoção de métodos que garantam a manutenção da diversidade produtiva e ecológica da 

propriedade (Quadro 1). 

 

Quadro  1 - Percepção em relação à sustentabilidade ambiental. 

 

É possível obter 
rendimentos na 
agricultura e ao 
mesmo tempo 
contribuir para o 
desenvolvimento 
sustentável? 

AGRICULTOR 
A 

AGRICULTOR 
B 

AGRICULTOR 
C 

AGRICULTOR 
D 

AGRICULTOR 
E 

 
Sim, através 
da cultura 
orgânica, 
visando 
organizar os 
métodos de 
produção da 
propriedade 
para utilizar 
de forma 
racional os 
recursos 
naturais da 
propriedade. 

 
Sim, 
cuidando 
para que a 
produção da 
propriedade 
fique em 
equilíbrio 
com o meio 
Ambiente. 

 
Sim, com 
devido 
planejamento 
para que 
haja uma 
diversificação 
na produção 
e ao mesmo 
tempo 
integrando 
ela aos 
recursos 
naturais da 
propriedade. 

 
Sim, 
utilizando 
técnicas de 
produção 
que 
possibilitem 
o uso dos 
recursos de 
forma 
eficiente, 
afim de que 
eles tenham 
tempo para 
se renovar 
sem perder o 
potencial 
produtivo da 
propriedade. 

 
Sim, através 
da utilização 
correta dos 
recursos 
naturais, 
dando 
destino 
correto aos 
resíduos 
entre outras 
praticas, 
usando-as 
para elevar a 
produtividade 
e gerar lucro 
para 
propriedade. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Sobre ao tema da diversificação da produção o entrevistado C comenta: 

 

No inverno a minha produção de plantas medicinais se interrompe devido à 
dormência, nesse período eu trabalho com frutíferas da época e extração de 
erva mate nativa, o que me garante renda durante todo ano (Entrevistado C, 
Turvo/PR, 05/2016).  

 

Já o entrevistado A afirma: 

 

Na minha propriedade eu utilizo o cultivo protegido que garante a produção 
de hortaliças o ano inteiro, pois esse método ajuda na proteção das plantas 
contra pragas, doenças e alguns fatores climáticos, diminui o uso de 
irrigação, e proporciona maior rendimento econômico devido à produção de 
produtos fora de época e de melhor qualidade (Entrevistado A, Turvo/PR, 
05/2016). 
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Pensando em manter sua produtividade e renda constante durante o ano 

todo, os agricultores utilizam práticas sustentáveis como a diversificação da produção e o 

cultivo em ambiente protegido, que visam atender exigências do mercado, diminuir a 

interferência do clima, pragas e doenças em sua produção. 

De acordo com Lopes e Lopes (2011), o respeito aos recursos naturais, o 

aperfeiçoamento das práticas usadas na produção e o incentivo tanto dos produtores 

quantos dos consumidores conscientes poderá refletir na melhoria da qualidade do meio em 

que vivemos e das pessoas. Perguntando aos produtores qual foi o incentivo a produção de 

base agroecológica três produtores responderam que adotaram esse cultivo devido à 

conscientização da família sobre a importância dos recursos naturais e dois produtores 

responderam que os fatores econômicos também são importantes, devido o custo de 

produção ser baixo, pois a maioria dos insumos são extraídos da propriedade garantindo 

bons rendimentos a família (Quadro 2). 

 

Quadro  2 - Produção saudável. 

 
O incentivo 
a produção 

de base 
agroecológi

ca se dá 
pela 

conscientiz
ação do ser 
humano em 
cuidar do 

meio 
ambiente 

ou por 
oferecer 

bons 
rendimen-

tos? 

AGRICULTOR 
A 

AGRICULTOR 
B 

AGRICULTOR 
C 

AGRICULTOR 
D 

AGRICULTOR 
E 

 
É uma 

associação 
entre os dois 

fatores. 

 
Pela 

conscientiza-
ção em cuidar 

do meio 
ambiente. 

 
Pela 

conscientiza-
ção da família 
em cuidar do 

meio ambiente. 

 
Pela 

conscientiza-
ção em cuidar 

do meio 
ambiente. 

 
Tanto pela 

conscientiza-
ção quanto 
por oferecer 
rendimentos. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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Os agricultores consideram a sustentabilidade ambiental como a capacidade 

de produzir em suas propriedades utilizando os recursos como a água, o solo, os micro-

organismos entre outros recursos de forma consciente, adotando práticas de manejo que 

possam diminuir a sua interferência na natureza e garantindo que estes possam se 

reconstituir com passar do tempo. Segundo Mikhailova (2004), para haver a conservação 

dos recursos naturais, e assim garantir a qualidade de vida das futuras gerações, soluções 

economicamente viáveis devem ser criadas, tendo por objetivos a redução no uso dos 

recursos e a diminuição da poluição (Quadro 3). 

 

Quadro  3 - Sustentabilidade ambiental. 

 
O que você e 
sua família 

entendem por 
sustentabilidade 

ambiental? 

AGRICULTOR 
A 

AGRICULTOR 
B 

AGRICULTOR 
C 

AGRICULTOR 
D 

AGRICULTOR 
E 

 
É usar os 

recursos de 
forma 

eficiente, 
utilizar 

técnicas de 
produção 

que 
minimizem 

os impactos 
negativos a 
natureza. 

 
Sustentabilidade 

ambiental é a 
proteção e a 
utilização dos 

recursos 
naturais de 

forma 
consciente. 

 
É obter 

renda na 
propriedade 
e ao mesmo 

tempo 
proteger o 

meio 
ambiente. 

 
É produzir 

sem fazer o 
consumo 

exagerado 
dos recursos 

naturais 
garantindo 

sua 
restauração 
ao longo do 

tempo. 

 
Gerar 

lucratividade 
adotando 

práticas de 
manejo que 

não 
degradem o 

meio 
ambiente. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Existem muitas práticas que podem ser adotadas pelo ser humano que 

ajudam no desenvolvimento sustentável do meio ambiente. No Quadro 4 são citados 

exemplo das práticas adotadas pelos agricultores entrevistados, que têm como objetivo 

tornar a produtividade menos agressiva possível ao meio ambiente. A proteção da reserva 

de mata nativa e das nascentes são exemplos, elas visam diminuir a erosão do solo e a 

escassez da água e manter a diversidade da fauna e flora. Outras práticas sustentáveis 

usadas pelos produtores são a adubação verde e a adubação orgânica, que ajudam na 

proteção do solo, reduz custos e mantém a capacidade produtiva do solo.  A rotação de 

culturas além de manter a produtividade variada traz benefícios como a diminuição de 

infestação de pragas e doenças descartando o uso de agroquímicos.  Tudo isso, é feito para 

manter a biodiversidade de animais, plantas e micro-organismos que existem na 

propriedade, fazendo com que eles se relacionem entre si e de certa forma “trabalhem” a 

favor da sua produtividade visando à sustentabilidade. 
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Quadro  4 - Práticas sustentáveis. 

 
Quais práticas 
sustentáveis 
são utilizadas 

em sua 
propriedade 
rural visando 
preservar os 

recursos 
naturais? 

AGRICULTOR 
A 

AGRICULTOR 
B 

AGRICULTOR 
C 

AGRICULTOR 
D 

AGRICULTOR 
E 

 
- Mantenho a 

biodiversidade. 
- Proteção de 

fontes e 
nascentes. 

- Rotação de 
culturas. 

- Adubação 
verde. 

- Controle 
biológico de 

pragas. 

 
- Não faço 

queimadas. 
- Reciclagem 
de materiais 

e 
embalagens. 

- Proteção 
de 

nascentes. 
- Adubação 

verde. 
- Controle de 

pragas e 
doenças 
utilizando 
produtos 

orgânicos. 

 
- Proteção de 

nascentes. 
- Não 

utilizamos 
agroquímicos 
na produção 
- Rotação de 

culturas. 
- 

Reutilização 
de resíduos. 
- Mantenho a 
cobertura do 

solo para 
evitar 

erosão. 
 

 
- Adubação 
orgânica. 
- Não uso 

agroquímico. 
- Rotação de 

cultura. 
- Proteção 

de 
nascentes. 

- 
Recuperação 

de matas. 
- Utilização 
consciente 

da água 

 
- Proteção 

de 
nascentes. 
- não uso 

agroquímico 
na produção. 

- Proteção 
da reserva 
de mata 
nativa. 

- Adubação 
orgânica. 

- Controle de 
pragas e 
doenças 
utilizando 
produtos 

orgânicos. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Abaixo uma ilustração de uma plantação orgânica de couve, no ciclo 

produtivo dessas hortaliças foi utilizada prática sustentável como adubação feita através da 

compostagem de esterco bovino, que aumenta a capacidade produtiva do solo e dá destino 

correto aos resíduos da propriedade. Para o controle de pragas e doenças, foram utilizados 

produtos orgânicos como as caldas feitas com arruda ou pimenta, que ajudam no controle 

de insetos (Figura 2). 

 

 

FIGURA 2 - Hortaliças de cultivo orgânico. 
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Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

A prática de compostagem usada pelos agricultores ecológicos é o 

procedimento natural de decomposição de substância orgânica tanto de origem vegetal 

como origem animal, usados no solo como adubo para melhoria de sua estrutura e 

fertilidade (Figura 3). Oliveira, Sartori e Garcez (2008), definem compostagem como sendo o 

procedimento de decomposição e estabilização biológica dos substratos orgânicos sob 

circunstâncias que favorecem o progresso de temperaturas termofílicas que resultam da 

produção biológica de calor e no qual os microorganismos decompõem os materiais. 

 

 

FIGURA 3 - Compostagem de esterco bovino. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

A compostagem de esterco bovino é o processo de decomposição de 

resíduos que se transformam em fertilizantes para as plantas, exemplo de destinação 

correta de resíduos gerados na propriedade. 

 No controle de pragas foram utilizados produtos orgânicos como as caldas 

de pimenta malagueta eficaz no controle de insetos como as lagartas e formigas, e a calda 

bordalesa que controla várias doenças causadas por fungos, tendo efeito repelente contra 

alguns insetos como cochonilhas e pulgões (Figura 4). A preparação de caldas é uma 

prática sustentável que não agride e não polui o meio ambiente, os ingredientes que 

compõem essas caldas não são prejudiciais às plantas e nem causam problemas a saúde 

das pessoas, são de preparação caseira, os ingredientes são de fácil acesso e 

proporcionam bom controle. 
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FIGURA 4 - Embalagem contendo calda de pimenta. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Sobre o controle de pragas e doenças o agricultor E comenta: 

 

Tenho vários problemas com insetos nas hortaliças, principalmente com 
lagartas nas folhosas, então aprendi fazer uma calda com pimenta que foi 
eficaz no controle desses insetos, porém deve-se ter cuidado ao aplicar, 
não deixando a calda entrar em contato com os olhos e a pele da pessoa 
que está pulverizando (Entrevistado E, Turvo/PR, 05/2016). 

 
As propriedades visitadas contavam com área de preservação acima do 

exigido pela legislação, os agricultores relataram que tem cuidados com as florestas, 

evitando o desmatamento, queimadas e poluição. Uma propriedade contava com área de 

faxinal, que é encontrada tipicamente em áreas de florestas com araucárias, esse sistema 

preserva as florestas e no mesmo espaço estão a morada e cria-se animais soltos (Figuras 

5 e 6). 
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FIGURA 5 - Criação de animais em faxinal. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Segundo Almeida (2009), nos faxinais as terras são divididas em dois grupos 

sendo uma área destinada para a produção agrícola tanto para o consumo da família, como 

também para a comercialização, essa área é de uso privado, delimitado apenas ao uso dos 

membros da família. Já a área destinada ao criadouro de animais e a extração da erva mate 

e das araucárias, também são de uso privado, porém esse espaço é de uso comunal, pois é 

aberta para a circulação dos animais das famílias que residem na comunidade (Figuras 5 e 

6). 

 

 

FIGURA 6 - Animais soltos na área de faxinal. 
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Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

A agricultura sustentável é aquela que consegue ser viável em todos os 

aspectos, ecológicos, sociais e produtivos sem diminuir a qualidade de vida das presentes e 

futuras gerações, ela deve ser viável economicamente ao produtor, garantindo que as suas 

necessidades como moradia, água e alimento sejam supridas, tudo isso sem desconsiderar 

a proteção dos recursos naturais, preservando a qualidade do solo, da água e a 

biodiversidade (MARCATTO, 2002). 

 

Quadro  5 - Viabilidade da agricultura sustentável. 

 
Você acha 

que a 
agricultura 

de base 
agroecológi-
ca é viável do 

ponto de 
vista da 

sustentabili-
dade? 

AGRICULTOR 
A 

AGRICULTOR 
B 

AGRICULTOR 
C 

AGRICULTOR 
D 

AGRICULTOR 
E 

 
Sim, consigo 

produzir e 
obtenho 

rendimentos 
sem degradar 

o meio 
ambiente. 

 

 
Sim é possível, 

porém ainda 
falta o incentivo 
governamental 
para esse tipo 
de produção 

agrícola. 

 
É viável sim, 
pois consigo 

obter 
rendimento 
através do 

manejo 
correto dos 

recursos 
naturais 

disponíveis na 
propriedade. 

 
Sim, consigo 

obter 
rendimentos e 

ao mesmo 
tempo 

preservo o 
meio 

ambiente. 

 
Sim utilizando 

técnicas 
agronômicas 
de produção 

que respeitem 
o meio 

ambiente. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

 

Os agricultores tem consciência de que a agricultura de base agroecológica é 

importante para manter o equilíbrio ambiental, e não só isso, também com a adoção desse 

tipo de agricultura, eles conseguem melhorar a qualidade de seus produtos que se tornam 

mais saudáveis e obtém melhoria na qualidade de seu trabalho, pois não é necessário o uso 

de agroquímicos que prejudicam a saúde. Porém ainda há obstáculos a ser superado nesse 

tipo de produção, o principal deles é a falta de diferenciação na comercialização desses 

produtos.  

 

O agricultor C relata: 

 

Os meus produtos são entregues em estabelecimentos comerciais da 
região, porém, ficam expostos na prateleira junto com produtos que são 
produzidos de forma convencional (Entrevistado C, Turvo/PR, 05/2016). 
 

O agricultor B diz: 
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Fico muito triste quando vejo meus produtos orgânicos junto com produtos 
convencionais, não pelo valor econômico, mas sim, lembro-me do trabalho 
e cuidado que tive para tornar meu produto mais saudável, com melhor 
valor nutricional (Entrevistado B, Turvo/PR, 05/2016). 

 

Pode-se dizer que os produtores são os principais responsáveis pela 

agricultura sustentável, pois são eles que equilibram as técnicas de produção junto ao meio 

ambiente, a partir do uso de insumos naturais de baixo custo, utilização de menores 

espaços para produzir, garantindo a preservação e a existência da biodiversidade, o uso 

consciente da água e do solo, tudo isso ajuda a viabilizar economicamente a produção além 

de agregar qualidade e valor aos produtos deixando-os mais saudáveis e livres de 

agrotóxicos. Contudo, os agricultores estudados utilizam essas técnicas em suas produções 

para fins de preservação do meio ambiente e sem deixar de lado a boa produtividade, 

apresentando um bom grau de sustentabilidade, no entanto, nas questões de mercado 

ainda existem certas dificuldades como a falta de diferenciação em relação aos produtos 

produzidos de forma convencional, mas os produtores acreditam que brevemente isso será 

revertido através da conscientização das redes de distribuição e da exigência dos 

consumidores. 

 

 

5 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Através do presente trabalho foi possível adquirir conhecimento sobre a 

agricultura familiar e a agricultura de base agroecológica, por meio de pesquisa bibliográfica 

e de campo. Os resultados da pesquisa alcançam os objetivos propostos desse trabalho, 

visto que os agricultores entrevistados estão preocupados com as questões ambientais e 

conscientes da importância de adotar estratégias sustentáveis durante o ciclo produtivo das 

plantas. Com relação às práticas utilizadas nas propriedades, foi possível identificar muitos 

métodos que são usados na produção que ajudam na construção da sustentabilidade 

ambiental, pois essas práticas diminuem a intervenção que as atividades agrícolas 

provocam ao meio ambiente. Além disso, os agricultores fazem o uso consciente dos 

recursos naturais, sem deixar de lado o desenvolvimento da propriedade, a qualidade nos 

produtos e a produtividade. Com relação à percepção dos agricultores entrevistados sobre a 

sustentabilidade ambiental, eles ressaltaram que adotam esse tipo de agricultura não só 

pelos resultados econômicos gerados, mas principalmente pela conscientização em utilizar 

técnicas de cultivo que não agridam o meio ambiente.  

Aliando estas técnicas de produção com uso consciente dos recursos, os 

agricultores familiares agroecológicos conseguem reduzir custos, pois utilizam produtos 
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encontrados na propriedade como o esterco bovino utilizado para melhorar as condições de 

fertilidade do solo, adubação verde que protege dos efeitos erosivos e dos raios solares que 

podem prejudicar a ação dos microorganismos presentes, além de servir para deixar o solo 

mais fértil e rico em matéria orgânica. A preparação de caldas e compostos com ervas como 

de arruda, caldas feitas à base de sulfato de cobre e cal, caldas de pimenta malagueta ou 

pimenta do reino e soro de leite são usadas no controle de pragas e doenças, todos esses 

materiais são encontrados facilmente na propriedade. O cuidado com o uso da água 

também é importante, são utilizadas técnicas de gotejamento e outras práticas que 

diminuam desperdício. 

É importante ressaltar que as técnicas de agricultura sustentável diminuem os 

impactos negativos provocados pela agricultura convencional, dando maior qualidade de 

vida ao ser humano e sustentabilidade ao meio ambiente. Através desse trabalho buscou 

saber quais as práticas sustentáveis são possíveis de serem desenvolvidas na agricultura 

de base agroecológica. Os agricultores familiares agroecológicos entrevistados utilizam em 

suas propriedades muitas práticas que ajudam na sustentabilidade do meio ambiente, como 

a proteção de nascentes, rotação de culturas, adubação orgânica, proteção das matas, 

utilização consciente da água, entre outras. 

Os produtos são comercializados em feiras, supermercados, mercados 

institucionais (alimentação escolar) e entre vizinhos. Durante a entrevista os agricultores 

relataram que seus produtos ainda tem pouca diferenciação nos supermercados da região 

principalmente por que são expostos junto com os produtos produzidos de forma 

convencional, entretanto, nos grandes centros acontece o contrário, os produtos orgânicos 

ficam numa seção própria, assim a procura por estes produtos de maior qualidade e mais 

saudável atraem o consumidor que está preocupado com a saúde, trazendo bons resultados 

econômico para o setor. Segundo os entrevistados, isso ocorre por falta de apoio por parte 

dos empresários da região que não disponibilizam locais diferentes para os produtos 

orgânicos ficarem expostos. Quando comercializados em feiras, projetos de governo e entre 

vizinhos, os produtos levam vantagem na preferência do consumidor em relação aos 

produtos convencionais, pois há uma preocupação por parte dos consumidores em adquirir 

alimentos livre de contaminação e mais saudáveis. 

Esse estudo nos permitiu compreender que a produção agrícola sustentável 

favorece através da adoção de técnicas ambientalmente corretas a redução dos impactos 

negativos ao meio ambiente e ao mesmo tempo nos permite a produção de alimentos 

saudáveis que contribuem para melhorar a segurança alimentar. O crescimento do mercado 

consumidor desses alimentos livres de agrotóxicos e que são produzidos de forma 

sustentável vem atraindo cada vez mais agricultores para se converterem a esse sistema 

devido a fácil aceitação por parte dos consumidores e pela pouca produção que não 
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consegue atender esse tipo de mercado, por esse motivo devemos encontrar formas para 

viabilizar esse tipo de agricultura, principalmente em iniciativas educacionais que ensinem a 

administrar os recursos naturais sem comprometer a produção de alimentos, ampliação dos 

serviços de extensão rural e a organização dos agricultores para que haja uma 

padronização dos produtos, garantia de preços, melhoria das produções e das suas rendas. 

Além disso, seria de grande importância o desenvolvimento de tecnologias apropriadas a 

esse modelo, procurando meios de incentivo que melhorem a comercialização desses 

produtos e possibilitem ao mesmo tempo melhorias nas condições ambientais, visto ainda 

que esse modelo de agricultura vai além de uma produção de alimentos sem uso 

agrotóxicos e que é favorável ao meio ambiente, mas ele também ocasiona a melhoria de 

qualidade de vida tanto do produtor que trabalha em um ambiente mais salubre quanto do 

consumidor que recebe esses alimentos livres de agroquímicos, aumenta também a 

diversidade de culturas proporcionando alimentação mais balanceada, busca a preservação 

da cultura das comunidades e pode promover melhoria nos aspectos econômicos desses 

produtores que usam todas essas características para agregar valor aos seus produtos 

atingindo assim à produção sustentável. 
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ANEXO I 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

BLOCO I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

A família é composta por quantos integrantes? 

Qual a idade de cada membro? 

Com relação à escolaridade, qual é o nível de estudo de cada membro? 

Qual o tamanho da propriedade em se tratando da medição em alqueires. 

Deste qual é o tamanho da área cultivada e quantos alqueires são de mata? 

Quais as atividades produtivas desenvolvidas? 

O que é comercializado e onde? O que é autoconsumo da família? 

 

 

BLOCO II – PERCEPÇÃO DOS AF EM RELAÇÃO À SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL: 

 

O ser humano tem consciência que os recursos naturais estão se esgotando, 

ameaçando a qualidade de vida das próximas gerações? 

É possível obter rendimentos na agricultura e ao mesmo tempo contribuir para o 

desenvolvimento sustentável? 

Quais medidas poderiam ser adotadas? 

O incentivo a produção de base agroecológica se dá pela conscientização do ser 

humano em cuidar do meio ambiente ou por oferecer bons rendimentos? 

O que o Senhor e sua família pensam sobre o meio ambiente? 

O que o Senhor e sua família entendem por sustentabilidade ambiental? 

 

 

BLOCO III – AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA AF: 
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A agricultura é o ramo que mais utiliza os recursos naturais para se desenvolver. 

Diante disso quais técnicas são utilizadas na propriedade que protegem esses 

recursos? 

Os adubos orgânicos são feitos a partir do reaproveitamento da matéria orgânica, 

nas suas plantações é usado esse tipo de adubo ou fertilizantes? 

Quais práticas sustentáveis são usadas em sua propriedade rural visando preservar 

os recursos naturais? 

Há algum tipo de reciclagem de recursos, materiais, recursos ambientais? 

No caso do solo, da água há alguns cuidados específicos? 

No caso dos alimentos, são produzidos de forma sustentável? 

Há área de reserva legal na propriedade, segundo o que estabelece a legislação 

(Código Florestal: 20% da área deve ser de mata)? 

Há mata na propriedade e ela é manejada de forma sustentável? 

 

 

BLOCO IV – O SISTEMA PRODUTIVO E A SUSTENTABILIDADE: 

 

No seu ponto de vista porque é importante a agricultura de base agroecológica?  

Quais práticas sustentáveis podem ser adotadas neste tipo de agricultura? 

Na produção orgânica não é usado nenhum produto agrotóxico, por isso se faz 

necessário à diversificação das culturas para combater pragas e doenças?  

Como é o manejo das culturas e dos animais na agricultura orgânica? 

Como é o trabalho dos membros da família na agricultura orgânica? 

Como se comportam os custos de produção e as rendas geradas na agricultura 

orgânica? 

 Em quais mercados e canais de comercialização são vendidos os alimentos da 

agricultura orgânica? 

O senhor acha que a agricultura de base agroecológica é viável do ponto de vista da 

sustentabilidade? 


