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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo é apontar a presença do agricultor familiar na produção de 
alimentos e quais as dificuldades este segmento encontra em manter a sustentabilidade. 
Este estudo traz dados retirados de uma pesquisa realizada com alguns agricultores 
familiares que fazem parte do quadro social de uma cooperativa de crédito, estes dados 
foram levantados através de entrevistas. A maior parte dos entrevistados acredita ser 
possível ter uma agricultura familiar e sustentável, apostando na diversificação de culturas, 
assistência técnica de qualidade e adubação orgânica. Também apontam a necessidade de 
políticas públicas voltadas ao agricultor familiar e um crédito de fácil acesso como sendo 
parte das soluções para uma agricultura efetivamente sustentável. 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Sustentabilidade, Diversificação. 
 
ABSTRACT 

 
The aim of this study is to point out the presence of family farmers in food production and the 
difficulties which this segment is to maintain sustainability. This study presents data from a 
survey of some farmers who are part of the membership in a credit union, these data were 
collected through interviews. Most respondents believe it is possible to have a family and 
sustainable agriculture, focusing on crop diversification, service quality and organic fertilizer. 
Also point out the need for public policies aimed at family farmers and credit easily 
accessible as part of the solutions to a truly sustainable agriculture. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A agricultura familiar nos últimos anos tem sido foco de muitos estudos e 

pesquisas, tendo em vista que o pequeno agricultor familiar é apontado como aquele que 

ainda preocupa-se em gerar alimentos diversificados para alimentar a população em geral. 

A agricultura familiar foi escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como 

temática central no ano de 2014, pois se sabe da importância de preservar os recursos 

naturais, para que a terra continue produzindo alimento, para que a água continue estando 

presente nas propriedades, para que o alimento continue sendo disponibilizada a população.  

Este artigo se faz necessário para que possamos apontar as demandas 

referentes à agricultura familiar e no âmbito onde estão inseridas, quais as dificuldades que 

os agricultores encontram quais os anseios que os mesmos têm, se eles acreditam ser 

possível uma agricultura familiar sustentável.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL 

 

No Brasil a Agricultura Familiar produz cerca de 70% dos alimentos 

consumidos pelos brasileiros. Os dados dos censos agrícolas nos ajudam a compreender 

que a realidade brasileira não é diferente daquela observada na maior parte dos países do 

mundo situados no mesmo compasso de desenvolvimento. Dados do Instituto Brasileiro de 

geografia e Estatística (IBGE) de 1996 mostravam que em universo de 5.175.489, as 

propriedades típicas de agricultura familiar somavam 4.367.902, enquanto a não familiar 

chegava ao total de 807.587. Registra-se, portanto, uma profunda desigualdade, pois apesar 

de a agricultura familiar ter 84,4% do total de estabelecimentos, ocupa apenas 24,3% da 

área das propriedades agropecuárias do país (ou 80,25 milhões de hectares). É interessante 

observar que, mesmo ocupando apenas ¼ da área ocupada para produção agrícola, a 

agricultura familiar emprega sete de cada 10 pessoas ocupadas no campo (HEBERLE, 

2014). 

No país a agricultura familiar produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% 

do milho, 34% do arroz, 58% do leite, 59% da carne suína e 50% das aves produzidas no 

campo. De forma geral os agricultores familiares, mesmo ocupando pequenas áreas de 

terra, são os principais fornecedores de alimentos básicos no Brasil e aqueles que mais 

geram empregos no campo (HEBERLE, 2014). 
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No Brasil, a Lei nº 11.326/06 de 24 de julho de 2006, que institui a Política 

Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, define os seguintes 

parâmetros para o enquadramento do agricultor ou agricultura familiar: a) não deter área 

maior do que quatro módulos fiscais; b) utilizar predominantemente mão de obra da própria 

família nas atividades econômicas do seu empreendimento; c) ter renda familiar 

predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 

estabelecimento ou empreendimento; e d) dirigir o estabelecimento com o auxílio de 

pessoas da família (HEBERLE, 2014). 

 

2.2 SUSTENTABILIDADE 

 

Segundo Almeida (2016, p.2) “etimologicamente, a palavra sustentável tem 

origem no latim "sustentare", que significa sustentar, apoiar e conservar”. A caracterização 

de sustentabilidade esta geralmente unida a uma mentalidade, ação ou estratégia que é 

ecologicamente moral e ético, e praticável no âmbito econômico, com uma diversificação 

cultural e socialmente justo. Sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do 

meio ambiente do planeta Terra, mantendo a qualidade de vida e o ambiente em harmonia 

com as pessoas.  

O impacto do homem nos equilíbrios biológicos data de sua aparição sobre a 

terra. Assim, desde que surgiram, os seres humanos tem influenciado o ambiente natural e 

tem sido por ele influenciado. Enquanto as modificações causadas por todos os outros seres 

são quase sempre assimiláveis pelos mecanismos autorreguladores dos ecossistemas, a 

ação do homem possui um enorme potencial desequilibrador (CAPRA, 1996, apud 

CAMARGO, 2003). “Os efeitos da agricultura sobre o meio ambiente tornaram-se objeto de 

grande discussão e preocupação [...]” (BATALHA, 2001: 586). 

É reconhecido pelos que estudam o problema, relacionado ao meio ambiente, 

que as tecnologias, em vigor na agricultura nacional, não têm contribuído para que os 

recursos sejam usados de maneira sustentável. Portanto, torna-se relevante alterar esse 

quadro desvantajoso para a manutenção da fertilidade dos recursos, o que requer mudança 

de postura da maioria dos agentes ou grupos de interesse que intervêm na atividade 

(TEIXEIRA, 1993).  

A preocupação ambiental, além de contribuir para uma imagem positiva da 

propriedade, também ajuda o produtor rural a posicionar-se em novos mercados, reduz o 

risco de restrição ao seu produto, diminui o custo de produção e incrementa vantagem 
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competitiva (ALIGLERI, ALIGLERI & KRUGLIANSKAS, 2009). Silva (2009) aponta que 

dentre os principais objetivos da administração rural, destaca-se a conservação do 

patrimônio e proteção do meio ambiente, especialmente os mananciais de água e as matas 

ciliares. 

Carmo (2003 apud ASSAD; ALMEIDA, 2004) afirma que embora a 

sustentabilidade da agricultura seja definida e almejada por diferentes setores produtivos e 

por diferentes segmentos sociais, ela ainda se apresenta utópica. As alternativas de manejo 

agrícola sustentável, que permite a minimização de danos ambientais, esbarram muitas 

vezes em interesses econômicos distintos (VARGAS, 2010). 

Pedroso (2000) afirma que um os caminhos para a construção de um modelo 

de desenvolvimento rural sustentável no Brasil é a ampliação, viabilização e fortalecimento 

da agricultura familiar e a promoção de uma tecnologia ecológica que conserve os recursos 

naturais (VARGAS, 2010). 

 

2.3 INSUMOS 

 

Os insumos químicos, sem renovabilidade, foram introduzidos pela agricultura 

capitalista, colocando os agricultores numa situação de dependência. No futuro a agricultura 

não pode continuar dependendo desse tipo de insumos, porque esses recursos se esgotam. 

Por outro lado, através da interação de animais e plantas ou da interação vegetal com a vida 

animal é possível evitar determinados problemas técnicos que foram sados exatamente pelo 

uso desses produtos químicos na agricultura. É possível, por exemplo, controlar inços, que 

geram problemas significativos na produção agrícola, através da compreensão de como as 

plantas interage entre si. É uma forma antiga de conceber a relação das plantas, diferente 

da monocultura e que, inclusive, os povos indígenas realizavam (ANDRIOLI, 2008).  

Na linguagem científica isso recebe a denominação de alelopatia: 

compreender como plantas se ajudam ou prejudicam, inclusive funcionando como 

herbicidas naturais. Da mesma forma, no que se refere a pragas ou insetos que se tornam 

nocivos para a produção, se sabe que as plantas são mais saudáveis se for evitado o uso 

de uma planta só: a uniformização da produção. Com a diversificação da produção e a 

rotação de culturas é possível reduzir a possibilidade de infestações de pragas da mesma 

forma como os ataques de doenças (ANDRIOLI, 2008).  

No caso da agricultura familiar, o trabalho penoso está relacionado com a 

qualidade de vida da família, diferente daquela relação da agricultura patronal, na qual os 
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custos de produção seriam o agravante e não a penosidade em função do sacrifício de 

algum empregado ou trabalhador assalariado. Na agricultura familiar a qualidade de vida 

está diretamente relacionada à forma como o trabalho é realizado e como ele se relaciona 

com a natureza. Dessa forma, é possível evitar determinadas atividades que são resultados 

de problemas técnicos gerados pelo processo de modernização capitalista da agricultura. 

Como os agricultores familiares não foram totalmente integrados ao processo de 

modernização capitalista da agricultura, alguns sequer chegaram a fazer parte desse 

processo, há um espaço de mobilização social, em que os agricultores familiares poderiam 

construir uma forma diferenciada de construção da vida, sem necessidade de utilizar 

determinados insumos, como fertilizantes químicos e agrotóxicos (ANDREOLI, 2014).  

Segundo Pedroso (2000) os principais gargalos que impedem o 

fortalecimento da agricultura familiar devem ser alargados. Ou seja, problemas relacionados 

à falta de acesso aos insumos, materiais genéticos, maquinas e implementos 

ecologicamente viáveis e adaptados a sua realidade, a dificuldade de produzir sem destruir 

os recursos naturais, a incompatibilidade da ciência e da tecnologia com sua real 

necessidade e a dificuldade de agregar valor a sua produção e viabilizar sua 

comercialização, devem ser resolvida a partir da ação do estado através de uma tecnologia 

ecológica e adaptada para a agricultura familiar. 

 

2.4 DIVERSIFICAÇÃO NAS PROPRIEDADES 

 

Os sistemas diversificados possibilitam a eliminação de uma parte 

significativa dos gastos de investimento e de custeio necessários à manutenção do padrão 

tecnológico moderno. Além disso, nas propriedades diversificadas, os ingressos de renda 

agrícola são distribuídos de forma mais homogênea durante o ano. A quebra de uma safra 

ou a queda de preço de uma determinada cultura não causa tantos estragos quanto nas 

propriedades monoculturais, e os riscos de falência são menores. Outra forma de 

diversificação dos sistemas produtivos é a agrossilvicultura ou agroflorestação, que consiste 

em um sistema de manejo florestal que visa conciliar a produção agrícola e a manutenção 

das espécies nativas (MAY, LUSTOSA & VINHA, 2003). 

Nas consorciações e nas rotações de culturas, os recursos disponíveis, como 

a água, nutrientes, luz, dentre outros, são utilizados de forma mais eficiente. Aliadas ao 

retorno de matéria orgânica ao solo, esses sistemas contribuem para manter sua estrutura 

física, ajudam a reduzir a erosão e, consequentemente, melhoram a fertilidade dos solos. A 
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combinação desses fatores leva, invariavelmente, a aumentos de produtividade das 

lavouras. Ao mesmo tempo, os sistemas diversificados diminuem muito a necessidade de 

insumos externos, como os agrotóxicos e os fertilizantes nitrogenados (MAY, LUSTOSA & 

VINHA, 2003).  

Para Batalha (2001, p. 600): 

 
Pode-se classificar como sustentáveis as tecnologias que simultaneamente 
proporcionam conservação ambiental e sistemas socioeconômicos mais 
justos. Existem vários termos nesse campo. Alguns se referem a práticas 
específicas ou sistemas (por exemplo, agricultura orgânica, plantio direto, 
manejo integrado de pragas, compostagem, adubação verde, rotação de 
culturas, controle biológico, pesticidas naturais, policultura etc.), enquanto 
outros têm um significado mais amplo (por exemplo, agricultura alternativa, 
agricultura ecológica, agricultura sustentável de baixo uso de insumos 
externos etc.). 

 
A agricultura sustentável de baixo uso de insumos externos, diz respeito à 

agricultura que faz uso ótimo dos recursos naturais e humanos disponíveis, como água, 

solo, vegetação, plantas e animais locais, e trabalha com conhecimento e habilidades 

humanas. É economicamente factível, ecologicamente segura, culturalmente adaptada e 

socialmente justa. O uso de insumos externos não é excluído, mas visto como um 

complemento ao uso dos recursos locais (BATALHA, 2001). 

Principais práticas para a conservação do solo segundo Silva (2009):  

� Rotação de culturas: prática muito utilizada no mundo inteiro para a manutenção e 

melhoria da fertilidade do solo. Consiste em se fazer rodízio das culturas, ou seja, não 

plantar a mesma espécie por dois anos consecutivos na mesma gleba.  

� Cobertura do solo: a finalidade principal desse método é proporcionar proteção para a 

superfície do solo por meio da cobertura morta, seguindo-se o plantio da cultura através da 

técnica do plantio direto na palha.  

� Preparo do solo e plantio em nível: aração e gradagem não devem ser feitas “morro a 

baixo”, mas sim, em nível, acompanhando marcações realizadas com o auxílio de um nível 

de precisão ou mesmo com um nível de mangueira, que poderá ser fabricado na própria 

propriedade.  

� Faixas de retenção: faixas de plantas perenes e de crescimento denso, plantadas em 

nível, em distâncias que variam de acordo com a declividade do terreno.  

� Terraceamento: construções de terra constituídas por um canal e um dique. É uma prática 

eficiente de controle da erosão pelo deflúvio (enxurrada), mas é de fundamental importância 

que seja bem planejado, executado e montado. 
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Os agroecossistemas familiares também apresentam traços compatíveis com 

os princípios do desenvolvimento sustentável. A identificação e a sistematização destas 

características permitem o redesenho dos agroecossistemas, adaptando-os aos princípios 

de uma nova proposta de desenvolvimento, que priorize os pilares da sustentabilidade. 

Diante das buscas por novos sistemas produtivos e organizacionais que primem por 

estratégias produtivas sustentáveis, o segmento da agricultura familiar apresenta 

características compatíveis com o ideário da sustentabilidade (FINATTO, 2008, p. 204). 

 

2.5 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Os agricultores familiares enfrentam problemas associados à disponibilidade 

e ao acesso de capital de giro e recursos para investimentos, sendo equivocada a visão da 

produção familiar como autossuficiente e totalmente avessa ao risco envolvido nas 

operações financeiras. Na prática, a grande maioria dos produtores necessita de recursos 

de terceiros para operar suas unidades de forma rentável e sustentável. A falta de recursos 

seja por falta de acesso ao crédito, ou por causa de condições contratuais inadequadas, 

pode impor sérias restrições ao desenvolvimento de suas atividades (GUANZIROLI et. al., 

2003, p. 327). 

Nesse contexto, o PRONAF (Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar) surgiu no ano de 1995, com o objetivo de enfrentar os problemas do elevado custo 

do crédito e da escassez do recurso, apontados pelos agricultores, principalmente, pelos 

familiares. No entanto, a grande maioria dos subprogramas do PRONAF adotou, desde o 

inicio uma política de remuneração baixa e expressivo percentual de subsidio. A justificativa 

para o custo baixo dos recursos era que os produtores familiares, descapitalizados e com 

baixa produtividade, não estariam em condições de tomar recursos a taxas de mercado para 

realizar os investimentos em modernização e elevação da produtividade. O programa se 

estendeu e aumentou o montante financiado, desenvolveu programas especiais e assumiu a 

assistência técnica (GUANZIROLI, 2003, p. 2-3). 

 

2.6 METOLOGIA 

 

A metodologia empregada foi através de pesquisa exploratória, a Cresol 

Grandes Rios, têm uma carteira com 130 sócios considerados ativos, logo foram 

selecionados 30% destes associados, os quais vem com frequência até a cooperativa, 
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dando um total de 39 entrevistados, os quais responderam a um questionário com perguntas 

sobre a quantidade de terra, qual a condição da terra, se fazem uso de força de trabalho que 

não seja familiar, se utilizam agrotóxicos, qual a renda familiar, se possuem maquinários, o 

que os mesmos fazem para preservar a propriedade.   

 

2.7 AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS 

 

O município de Grandes Rios localizado na região norte do Estado do 

Paraná, tem uma população de aproximadamente seis mil habitantes, grande parte de seus 

moradores tem como fonte de renda a agricultura. O município é forte na produção de café, 

tomate e leite, produz outros alimentos também, mas em menor quantidade. A bovinocultura 

é bem presente na região.  

Este trabalho traz dados específicos da Agricultura Familiar e 

Sustentabilidade no referido Município, dados estes que foram extraídos através de 

entrevistas realizada com 39 produtores que fazem parte do quadro social da Cooperativa 

de Crédito Rural Com Interação Solidária – Cresol Grandes Rios. Abaixo tabelas com alguns 

dados da pesquisa: 

 

 

Gráfico 1: Área total x área  explorada. 
Fonte: Dados da autora, 2016. 

Analisando o gráfico 1 podemos notar que a soma das áreas das 

propriedades não ultrapassam 450 hectares, estando todas as propriedades com menos de 
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quatro modulos fiscais enquadrando-se assim como agricultores familiares. A quantidade de 

área explorada é de 300 hectares. 

 

 

Gráfico 2: Pessoas trabalhando por família. 
Fonte: Dados da autora, 2016. 

Guanziroli e Cardim (2000) definem como agricultores familiares aqueles que 

atendem às seguintes condições: a direção dos trabalhos no estabelecimento é exercida 

pelo produtor e família; a mão-de-obra familiar é superior ao trabalho contratado, como 

podemos verificar através do gráfico 2 a maior parte das famílias entrevistadas contam com 

duas pessoas trabalhando na propriedade. 
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Gráfico 3: Produção 
Fonte: Dados da autora, 2016. 

A diversificação rural pode, então, ser caracterizada como pluriatividade que, 

de acordo com Graziano (1992), é considerada a nova base da agricultura moderna, uma 

vez que considera fundamental a criação de um novo conjunto de politicas para impulsionar 

o desenvolvimento das áreas rurais, proporcionando condições para que se possa alcançar 

a cidadania no meio rural sem a necessidade de migrar para as cidades. No gráfico 3 

podemos perceber que dos 39 entrevistados 28 são cafeicultores, 25 tem estufas de tomate, 

16 trabalham com a bovinocultura e 8 são produtores de leite. Mas a maior parte tem a 

diversificação em suas propriedades. 

 

Gráfico 4: Escolaridade. 
Fonte: Dados da autora, 2016. 

Baseado nos estudos de Schultz (1964), o investimento em capital humano é 

ponto fundamental para a obtenção do crescimento humano proveniente da agricultura. Em 

geral, o grau de instrução constitui um importante diferencial na obtenção de rendimento, 

quando a agricultura é composta de fatores produtivos A escolaridade na maior parte das 

famílias representadas no gráfico 4 é considerada boa, pelos próprios entrevistados.  
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Gráfico 5: Rendimento anual x mensal. 
Fonte: Dados da autora, 2016. 

O rendimento mensal somado de todas as famílias é de R$ 256.298,17, se 

dividirmos esse valor pelo número de pessoas entrevistadas, ou seja, 39 daria uma renda 

média de R$ 6.571,74, uma renda considerada boa pela maioria dos entrevistados. 

 

 
Gráfico 6: Fertilizantes orgânicos 
Fonte: Dados da autora, 2016. 
 



12 

 

 
Gráfico 7: Acredia ser possível agricultura familiar sustentável. 
Fonte: Dados da autora, 2016. 

Este estudo foi de grande valia, pois foi possível compreender o cotidiano dos 

agricultores familiares da região de Grandes Rios, e também perceber que dentre as 

famílias entrevistadas 33 acreditam ser possível ter uma agricultura familiar sustentável, 

com investimentos em diversificação de culturas e assistência de qualidade, bem como 

políticas públicas de incentivo aos agricultores familiares.  

 

2.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        

O agricultor familiar precisa ser valorizado pela sociedade, pois se preocupa 

em levar alimento à mesa da população, muito se tem dito sobre alimentação saudável, 

produtos de qualidade, com menos agrotóxicos, variedade na mesa, com legumes, frutas, 

verduras, dentre tantos outros alimentos, mas para isso é preciso manter o agricultor familiar 

no campo, em sua propriedade e para que isso ocorra é necessário investimentos, política 

publica, assistência técnica para que o agricultor continue tirando seu sustento da 

propriedade e levando alimentos saudáveis a mesa da população. 

 

3 CONCLUSÃO 

        

A agricultura familiar faz uso dos recursos naturais em menor escala, com 

diversificação de culturas, integrando atividade agrícola com a pecuária, isso acontece 

devido o fato da quantidade de terra e da mão de obra. Das 39 pessoas entrevistadas 15 
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dizem precisar contratar serviços de terceiros ao menos uma vez ao ano, seja para realizar 

serviços como roçar pasto, ou até mesmo na colheita de café quando a demanda de serviço 

aumenta. A maioria dos agricultores faz uso de fertilizantes orgânicos em suas 

propriedades, dos entrevistados 31 dizem fazer uso deste tipo de recurso, mas os 

agricultores que trabalham com estufa de tomates ainda utilizam agrotóxicos e fertilizantes 

químicos, e dizem fazer uso, pois a assistência técnica ainda não é abrangente, relatam 

faltar à assistência técnica, que muitas vezes é feita por pessoas que querem somente 

vender produtos e não se importam com os prejuízos futuros que isso pode causar. Dentre 

os entrevistados 17 dizem receber visita da assistência técnica mensalmente, 14 

semestralmente, 8 anualmente.  

Os agricultores familiares dizem estar preocupados com o meio ambiente e 

sentem falta de políticas públicas que ajudem eles com tecnologia, assistência técnica, e 

principalmente na venda de seus produtos, pois a maioria vendem seus produtos para 

atravessadores, e acabam tendo prejuízo no momento da venda. 

No município está sendo desenvolvido um projeto para o cultivo de morango 

suspenso, este projeto está sendo implantado em 7 propriedades, e conta com o apoio da 

Cresol, também tem 3 propriedades que estão colhendo maracujá, e inclusive tem uma 

agricultura que está produzindo polpa de maracujá e vendendo na comercio local e 

diretamente ao consumidor.  

A agricultura familiar pode sim ser sustentável, e foi o que respondeu a 

maioria dos entrevistados, eles acreditam na sustentabilidade da agricultura, mas eles 

sabem que não dependem somente deles, mas de toda uma sociedade e de politicas 

voltadas ao agricultor familiar, auxiliando no capital de giro, para melhoria das propriedades, 

na assistência técnica voltada ao uso consciente dos insumos, e na criação de associações 

que ajudem no escoamento da safra, sem a interferência dos atravessadores que levam o 

lucro dos agricultores.  
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