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1. RESUMO 

As produção agrícola oriunda de atividades familiares representam mais de 90% de 

todas as produções agrícolas no mundo, somente no Brasil ela é responsavel por 

33% do Produto Interno Bruto (PIB) (IBGE-Censo Agropecuario, 2006); e representa 

77% dos empregos no setor agrícola (ONU). No ano de 2014, o crédito ofertado 

para a agricultura familiar é dez vezes superior ao contratado há 12 anos, de R$ 2,3 

bilhões, em 2002/2003 foi para R$ 24,1 bilhões – 14,7% superior ao da safra 

passada (Ministério do Desenvolvimento Agrário). 

Os objetivos são: relacionar iniciativas locais de incentivo ao desenvolvimento da 

agricultura familiar; relacionar as atividades da agricultura familiar com a segurança 

alimentar, e identificar e caracterizar a forma organizativa dos agricultores familiares. 

Portanto, o estudo se torna pertinente a obter diagnóstico preciso e proporcionar 

condições para implantação de estratégias ao desenvolvimento sustentável dessa 

classe agrícola que é tão forte e pungente no nosso pais e ao mesmo tempo frágil 

pela falta de informação. 

2. INTRODUÇÃO 

A referida pesquisa, que se encontra atualmente em desenvolvimento, vem ao 

encontro com o reconhecimento de que a agricultura familiar tem exercido função 

importante como fornecedora de alimentos, condição de termômetro econômico-

social do meio rural, como fator determinante a segurança alimentar e na 

conservação e utilização racional dos recursos naturais. 

No Brasil, o último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), realizado em 2006, revelou que os agricultores familiares 

respondem por 84,4% dos estabelecimentos do país, ocupam 24,3% da área 

cultivada. Mesmo com pequena disponibilidade de área cultivável, a agricultura 

familiar é responsável pela produção de 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do 

milho, 34% do arroz, além de 58% do leite, 50% das aves e 59% dos suínos, dentre 

outros produtos. O PIB da agricultura familiar é responsável por 33% do PIB do 

agronegócio brasileiro. 

Diversos fatores contribuem para esta condição pujante, entre eles, a consolidação 

recente de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar. 

3. OBJETIVOS 

Os objetivos são: relacionar iniciativas locais de incentivo ao desenvolvimento da 

agricultura familiar; relacionar as atividades da agricultura familiar com a segurança 



alimentar, e identificar e caracterizar a forma organizativa dos agricultores familiares; 

e, sobretudo criar projetos e ações para orientar os agricultores à desenvolver 

praticas sustentáveis. 

4. METODOLOGIA 

Considerando que a pesquisa é voltada a agricultores familiares de Lins e Região, 

enquadrados no art. 3º da lei federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, tem por 

base a realização de entrevistas para preenchimento de questionário para coletas de 

dados sobre o agricultor, a propriedade, atividades que exerce, práticas agrícolas, 

consciência ambiental e acesso às políticas públicas. Para tanto, as visitas técnicas 

às propriedades são fundamentais, assim como em associações e cooperativas, a 

fim de obter contato direto com os proprietários e efetivar preenchimento ideal do 

questionário. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O preenchimento do questionário está sendo realizado semanalmente, seja em visita 

a propriedade rural ou nas instituições organizacionais, como associações ou 

cooperativas agrícolas. 

A entrevista leva cerca de vinte minutos entremeada por outros assuntos que 

surgem espontaneamente e são abordados pelo produtor e dado sequencia pelo 

próprio entrevistador (aluno pesquisador), como forma a poder incrementar as 

informações auferidas. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Do universo amostral proposto neste projeto, têm-se resultados parciais oriundos de 

15 questionários respondidos e preenchidos, cujos dados foram tabulados e 

trabalhados no sentido de traçar uma prévia da condição, ambiente e perfil do 

agricultor familiar. Os itens elencados e priorizados foram condição da posse da 

área pelo produtor; tempo de trabalho no meio rural; destino das embalagens de 

defensivos agrícolas; participação nos programas ou políticas públicas, e certificação 

orgânica da produção. 

A Condição da Posse da Área pelo Produtor apresentou que 66% dos entrevistados 

são proprietários e 33% arrendatários. Destes, 15% tem Tempo de Trabalho no Meio 

Rural entre 5 a 10 anos, 35% entre 10 a 15 anos, 16% entre 15 a 20 anos e 34% 

com mais de 20 anos, demonstrando que a grande maioria dos agricultores 

familiares encontram-se na atividade produtiva há mais de 10 anos. Guanziroli e 

Cardim (2000), em trabalho realizado junto ao Instituto Nacional de Colonização e 



Reforma Agrária - INCRA com cooperação técnica de representantes do Fundo para 

Alimentação e Agricultura - FAO-ONU, intitulado Novo Retrato da Agricultura 

Familiar - O Brasil Redescoberto, encontraram dados semelhantes quanto a 

condição da posse da terra no país, sendo que 74,6% são proprietários, 5,7% 

arrendatários, 6,4% parceiros e 13,3% ocupantes, demonstrando que, de forma 

geral, o agricultor familiar brasileiro detêm de área própria para o cultivo agrícola. 

Quanto ao Destino das Embalagens de Defensivos Agrícolas, 16% disseram que 

queimam tais materiais, outros 16% que são coletadas por organizações não 

governamentais, 36% que são coletadas pelo município e 32% destinam na coleta 

de lixo comum ou doméstico. 

Com relação a Participação nos Programas ou Políticas Públicas em que estão 

inseridos atualmente, apenas 15% não participam de nenhum programa, 35% 

participam do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 50% acessaram linhas 

de financiamento do PRONAF. 

Questionados sobre técnicas que utilizam em suas propriedades, 100% dos 

entrevistados utilizam adubos quimicos e defensivos agricolas, 60% utilizam adubo 

orgânico, 60% disseram utilizar Equipamentos de Proteção Individual e 30% utilizam 

sementes ou mudas melhoradas geneticamente.  

Apenas 16% recebem visita tecnica especializada mensalmente, 34% receberam 

visita a mais de seis meses e 50% disseram nunca ter recebido visita tecnica em sua 

propriedade. 

Com relação a Certificação Orgânica da Produção, somente 30% participam de 

algum programa específico e já se encontram certificados ou ainda em fase final 

deste processo. 
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